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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ปัจจยัการบริหารจดัการของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ในทาํเลท่ีมีหน่วยขายคอนโดมิเนียมไดม้าก
ท่ีสุด 4 อนัดบัแรกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จาํนวน 252 คน คิด
เป็นร้อยละ63 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 22 - 35 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 248คน คิดเป็นร้อยละ62          มี
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 283คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  รายได้เฉล่ียต่อเดือน    
มากท่ีสุดอยูร่ะหว่าง 15,001 - 25,000 บาทจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  
 การบริหารจดัการคอนโดมิเนียมของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการบงัคบั
บญัชาหรือสัง่การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม ทั้งหมดทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก 
 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยรวมแลว้มีความพึงพอใจ
ต่อคอนโดมิเนียมท่ีตนเองไดใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ท่ีจะแนะนาํให้คนรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามเองมาใชบ้ริการคอนโดมิเนียมท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามนั้นไดอ้าศยัอยู ่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  
 
คาํสําคญั : คอนโดมิเนียม , ปัจจยัการบริหารจดัการ , ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
  Education subject Satisfaction of condominium dwellers in Bangkok The purpose is to 
study the demographic factors of condominium dwellers in Bangkok. To study the management 
factors of condominiums in Bangkok and to study the satisfaction of condominium dwellers in 
Bangkok. This research is quantitative research. The sample group used in this study is 
Condominium dwellers in Bangkok In the location with the highest 4 condominium units in 
Bangkok and its surrounding provinces, totaling 400 people by using questionnaires as a tool for 
data collection the statistics used for analysis are frequency, percentage, mean  (X ̅) and standard 
deviation (S.D.). 
 The results of the research showed that Most of the respondents were female, with 252 
people, accounting for 63%, aged between 22 - 35 years, the most were 248 people, representing 
62% Have education level the most bachelor degree was 283 people, accounting for 70.8%. The 
most average monthly income was between 15,001 - 25,000 baht, 161 people, and accounting for 
40.3%. Most of them are 171 private companies’ employees, accounting for 42.8%. 
 Condominium management of condominiums in Bangkok Overall, in a high level, 
when considered in each aspect, found that Planning Organizing Command Co-ordination and 
Controlling, all aspects are at a high level. 
 Satisfaction of condominium dwellers in Bangkok From the analysis, was found that 
respondents who from condominiums dwellers in Bangkok, overall, are satisfied with the 
condominiums they live at a high level. With an average of 3.95 points and a high level of 
satisfaction to introduce acquaintances of the dwellers themselves to live the condominium 
services that the Dwellers have lived with an average equal to 3.94 points. . 
 
Keywords: Condominium, Management factors, Satisfaction 
 

บทนํา 
 ท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมกาํลงัไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอ้มูลการจดทะเบียนท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562 จาํนวน  62,799 
หน่วย และ 47,637 หน่วย ตามลาํดบั (ศูนยอ์สังหาริมทรัพย,์ 2547) ยอดขายท่ีสูงข้ึนแสดงให้เห็นว่า
คอนโดมิเนียมสามารถตอบสนองตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายใน
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การเดินทาง ปลูกสร้างใกลก้ับแนวรถไฟฟ้า ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รูปแบบการตกแต่ง
ภายในบริการหลงัการขาย พื้นท่ีส่วนกลางในการทาํกิจกรรม รวมถึงงบประมาณท่ีไม่บานปลายเม่ือ
เทียบกบัท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวหรือทาวน์เฮาส์ 
 การแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์ ทําให้ตลาดคอนโดมิเนียมขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 
ผูป้ระกอบการหากลยุทธ์ทางการตลาดมาเพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกโครงการของบริษทัตนเอง 
นอกจากน้ียงัสร้างความประทบัใจให้ผูบ้ริโภคดว้ยการบริหารจดัการท่ีดีของคอนโดมิเนียม โดย
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการท่ีดี ไดแ้ก่ การวางแผน(Planning) การจดัองคก์าร(Organizing) 
การสั่งการ(Command) การประสานงาน (Co-Ordination) และการควบคุม(Control) Henri Fayol  
(1929 อา้งถึงใน อดุลย ์กองสัมฤทธ์ิ, 2557) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลตามท่ี
วางไว ้ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจและความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 แมค้อนโดมิเนียมจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลายประการ แต่ 
รูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีการใช้พื้นท่ีส่วนกลางร่วมกนัและมีผูค้นอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก 
ส่งผลให้เกิดปัญหาข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การรบกวนจากเพื่อนบา้น นํ้ าร่ัวซึมจาก
ภายนอก หน้ีค่าส่วนกลางคา้งชาํระ นิติบุคคลขาดการบริหารจดัการท่ีดี(อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท,์ 
ม.ป.ป, ยอ่หนา้ 1) ปัญหาเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในดา้นการบริหาร
จดัการคอนโดมิเนียม ผูว้ิจยัหวงัวา่ผลงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจดา้นท่ีอยู่
อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม โดยสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางการ
พิจารณาปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
  

ขอบเขตของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยคร้ัง น้ี เ ป็นการศึกษาวิจัย เ ชิงสํารวจเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้น
การวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาผูบ้ริโภคท่ีเลือกเป็น
ผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครซ่ึงจาํนวนหน่วยสะสมทั้งส้ินในกรุงเทพมหานครมี
จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 654,200 คน (วิชยั สอนเรือง, 2562, ยอ่หนา้ท่ี 1) 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากประชากรมีทั้งส้ิน 654,200 คน การกาํหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้ิจัยจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro 
Yamane (1973)ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 
จึงทาํให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการเปิดตารางของ Taro 
Yamane มีจาํนวนเท่ากบั400 ตวัอยา่ง และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มหรือพื้นท่ี (Cluster or Area 
Sampling) โดยเลือกจากทาํเลท่ีมีหน่วยขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดม้าก
ท่ีสุด 4จาก 5อนัดบัแรก 
 3. ขอบเขตเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวั
แปรดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และ ปัจจยัการ
บริหารจดัการของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
  4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
 5. ขอบเขตระยะเวลา การดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการคอนโดมิเนียม เพื่อทาํเป็นพื้น
ฐานขอ้มูล 

 2. เพื่อทราบทฤษฎีการจดัองคก์รของคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ขอ้มูล 

 3. เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงการบริหารจดัการเพ่ือใหไ้ดร้ะดบัความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.  รายได ้
5.  อาชีพ 

ปัจจัยการบริหารจัดการของ
คอนโดมิเนียมใน กรุงเทพมหานคร 
1. การวางแผน 
2. การจดัองคก์ร 
3. การบงัคบับญัชาหรือสัง่การ 
4. การประสานงาน 
5. การควบคุม 

อา้งอิง : Henri Fayol 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
คอนโดมิเนียมใน กรุงเทพมหานคร 

-ระดบัความพงึพอใจ 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียม ในเขตทาํเลท่ี
มีหน่วยขายไดม้ากท่ีสุด 4 จาก 5 อนัดบัแรกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเปิดตาราง
หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงทาํให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจะไดจ้าํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไปแต่ละเขตทาํเลท่ีมีหน่วยขายไดม้ากท่ีสุด4 
อนัดบัแรกจากทั้งหมด 5 อนัดบัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนผ่าน Google Form ให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลใน
แบบสอบถาม โดย แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการในดา้นต่างๆจาํนวน 5 ดา้น ท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ และการแนะนาํให้เลือกใชบ้ริการ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ก่อนนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1  นํามาแจกแจงความถ่ีรวมถึงหาค่าร้อยละ ขอ้มูลใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 นาํมาหาค่าเฉล่ีย รวมถึงค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครสรุป
ไดด้งัน้ี 

 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ63ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 22 - 35 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 248คน คิดเป็นร้อยละ62 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จาํนวน 283คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูร่ะหว่าง 15,001 - 25,000 บาท
จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 
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 2. ผลการประเมินความคิดเห็นดา้นการบริหารจดัการของคอนโดมิเนียม 

  การบริหารจดัการคอนโดมิเนียมของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการบงัคบั
บญัชาหรือสัง่การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม ทั้งหมดทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก 

 3.  ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยรวมแลว้มีความพึง
พอใจต่อคอนโดมิเนียมท่ีตนเองไดใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และมีความพึง
พอใจในระดบัมาก ท่ีจะแนะนาํใหค้นรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามเองมาใชบ้ริการคอนโดมิเนียมท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามนั้นไดอ้าศยัอยู ่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  
 

อภปิรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชค้อนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
 1.  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น      
เพศหญิงมีอายุระหว่าง 22 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสัญชัย ธนะวิบูลยช์ัย (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้ใชบ้ริการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ30 ปี ข้ึนไปและประกอบอาชีพพนกังานเอกชน  
 2.  ปัจจยัการบริหารจดัการคอนโดมิเนียม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในทุกดา้นโดยรวมอยูใ่น
ระดับมากด้านการวางแผน คอนโดมิเนียมมีการจดัทาํแผนเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายการดาํเนินงานท่ีกาํหนดมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการจดัการองคก์ร คอนโดมิเนียมมีการ
แบ่งงานภายในหน่วยงานท่ีชัดเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดด้านการบงัคบับญัชาหรือสั่งการ ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานมีการมอบหมายให้ผูป้ฏิบติังานดาํเนินการตรง
ตามท่ีตอ้งการได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดดา้นการประสานงานคอนโดมิเนียมยนิดีรับฟังคาํแนะนาํจากผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้พฒันาให้คุณภาพของงานในคร้ังหนา้มีประสิทธิภาพมากข้ึนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และด้านการควบคุม ผูใ้ห้บริการคอนโดมิเนียมมีการตรวจสอบการดาํเนินการขององค์การให้
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เป็นไปตามแผนท่ีวางไวมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อดุลย์ กองสัมฤทธ์ิ 
(2557)ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่าผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการทาํงานให้ชดัเจน แบ่งงานภายในองคก์รให้ชดัเจน และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวคุณ แช่มกนั (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  กรณีศึกษา คอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดดาวน์ โครงการบดินทร
เดชา-รามคาํแหง ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมตอ้งการให้หัวหนา้มอบหมายหรือ
แบ่งงานให้ตรงตามความสามารถของพนกังาน เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 3.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาพรวมความพึงพอใจต่อคอนโดมิเนียมท่ีตนเองไดใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบั มาก และมีความพึงพอใจ
ในระดบั มากท่ีจะแนะนาํใหค้นรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามเองมาใชบ้ริการคอนโดมิเนียมท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามนั้นไดอ้าศยัอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวฒันา แซ่ตั้ง (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนลุมพินี ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจในการใชบ้ริการของชุมชนลุมพินี โดยประเภทของผูอ้าศยัอยูส่่วนมากเป็นเจา้ของท่ีพกัอาศยั 
ค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการชุมชน
ลุมพินี อยูใ่นระดบัมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 คอนโดมิเนียมควรรักษาคุณภาพและพฒันาการบริการในทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัควรมีมาตรการการตรวจวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ เช่น การ
สาํรวจวิจยั การสอบถามโดยตรง หรือสอบถามกบัผูบ้ริโภคถึงระดบัความพึงพอใจในปัจจุบนั เพื่อ
นาํขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 เพื่อใหผ้ลวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลกวา้งมากข้ึนและใหไ้ดข้อ้มูลเชิง
ลึกข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
 1.  ควรเพิ่มระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลา
การเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่ 28 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2563 จึงทาํให้เก็บขอ้มูลเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเป็นเวลาอนัสั้นเท่านั้น 
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 2.  ควรขยายพื้นท่ีในการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งใหก้วา้งมากข้ึน เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีลกัษณะและความพึงพอใจท่ีต่างกนั 
 3.   ทําการศึกษาเปรียบเทียบเ ร่ืองความพึงพอใจของผู ้บริโภคในการใช้บริการ
คอนโดมิเนียมกบัอาคารพกัอาศยัประเภทอ่ืนๆ เพื่อจะไดพ้ิจารณาถึงส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ และในส่วนท่ี
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อไป 
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