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บทคัดยอ   

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื ่อเพื ่อศึกษาความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคล      

อาคารชุด : กรณีศึกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของ

บร ิ กา ร (Tangibility) ด านความ เช ื ่ อถ ื อ ไ ว วา ง ใจ  (Reliability) ด านการตอบสนองต อล ู กคา 

(Responsiveness)  การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) และการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy)  

โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทการพักอาศัย และประเภท

อาคารที่พักอาศัย ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียมทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ จาก

กลุมตัวอยางจำนวน 2 โครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยมีผูพักอาศัยตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 316 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS Window 10) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบวา 1.) มีผูพักอาศัยตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 316 คน  สวนใหญเปนเพศชาย  

จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 53.50  มีอายุ ไมเกิน 25 ป  จำนวน  131 คน  คิดเปนรอยละ  41.5  มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  228 คน  คิดเปนรอยละ  72.2  มีอาชีพเปนนักเรียน /นักศึกษา  

จำนวน 123 คน  คิดเปนรอยละ  38.9  โดยแบงเปนเจาของรวม /เจาของกรรมสิทธิ์ จำนวน 189 คน คิด

เปนรอยละ 59.8 มีประเภทการพักอาศัยสวนใหญเปนคอนโดขนาดกลาง (Low Rise)  จำนวน 195 คน คิด

เปนรอยละ 61.7  
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 2.) ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  ดานการรูจักและเขาใจลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นตอ 

ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานความเชื่อถือไววางใจ ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็น; นิติบุคคลอาคารชุด, ดานความเปนรูปธรรมของบริการ, ดานความเชื่อถือไววางใจ  

ดานการตอบสนองตอลูกคา, การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา, และการรจูักและเขาใจลูกคา   

 

ABSTRACT   

 The objective of this research is to study the opinions of the residents to service of 

the juristic person. The factors of research of Pruksa Real Estate Public Company Limited 

include Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. This study classified 

accounts to personal factors. For example, Gender, Age, Education, Occupation, Group of 

residence and residence building types. The population use is residents of both medium 

and large condominiums amount 2 project of Pruksa Real Estate Public Company Limited 

include. The samples used in this research amount of 316 peoples. The questionnaire was 

instrument of this research is the data was analyzed by using SPSS for Social Science 

Research ( SPSS Window 10). The statistics were frequencies percentage mean (X) standard 

deviation (SD). 

 

The results found that 1.) There are residents are respondents 31 6 peoples.             

The Most of them are male amount 169 person (53.50%), there are not over 25 years old 

amount 131 person (41.50%), the bachelor’s degree amount 228 person (72.20%), 

occupation is student amount 123 person (38.90%), the co-owner / Ownership of the 

residence building amount 189 person (59.80%) and there are a lot of residence building is 

medium condominiums (Low Rise) amount 195 person (61.70%) 

2.) Customer satisfaction towards condominium juristic person service of Pruksa Real 

Estate Public Company Limited overall is well level. We looked at each side and found that 

all studied is well level. The well level is Tangibility, Empathy, Assurance, Responsiveness 

and Reliability. 

 

Keywords: The opinion; Juristic Person, Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance 

and Empathy 
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บทนำ   

ในปจจุบันมีการสรางที่อยอูาศัยคอนโดเกิดขึ้นหลายแหงในรปูแบบที่แตกตางกัน สิ่งสำคัญที่ทำใหผู

พักอาศัยมีความรูสึกถึงความนาอยู ปลอดภัย และมีความสุข คือการที่โครงการนั้นมีนิติบุคคลอาคารชุดที่มี

คุณภาพในการบริหารอาคาร ทั้งดานการมปีระสบการณการบรหิารงานอาคาร และการบริการของเจาหนาที่

นิติบุคคลฯ ซึ่งจะชวยใหผูอยอูาศัยมีความรสูึกปลอดภัย และเปนชุมชนนาอย ู

ปจจุบันมีบริษัทหลายบริษัท ที่รับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดใหตามโครงการที่พักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะคัดเลือกบริษัทบริหารที่มีความนาเชื่อถือ 

มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และมีพนักงานที่เพียงพอตอการใหบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ ตองจัดหาคัด

สรรบริษัทบริหารนิติบุคคลจากภายนอกสงผลใหที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมภายในของพฤกษา ไมสามารถ

ควบคุมการทำงานของบริษัทบริหารนิติบุคคลไดอยางเต็มที่สมบูรณ และไมสามารถควบคุมการทำงานของ

พนักงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด 

เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงรวมกับบริษัทบริหารนิติบุคคล และ

เพื่อใชเปนแนวทางในการไปพัฒนาโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศกึษา บรษิัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา บริษัทพฤกษา 

เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

1. ตัวแปรอิสระ  (Independent variable)  คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุระดับ

การศึกษา อาชีพ ประเภทการพักอาศัย และประเภทอาคารที่พักอาศัย 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการ

นิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ไดแก ดานความ

เปนรูปธรรมของบริการ  ดานความเชื่อถือไววางใจได  ดานการตอบสนองตอลูกคา  ดานการให

ความเชื่อมั่นตอลูกคา และดานการรจูักและเขาใจลูกคา 
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 ขอบเขตดานประชากร  

ผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม ประภท ขนาดกลาง (Low Rise) และขนาดใหญ (High Rise)  จาก

กลมุตัวอยางจำนวน 2 โครงการ ของบริษัทพฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

 

ขอบเขตดานเวลา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยและเก็บขอมูลในชวง ระหวางเดือนมกราคม -กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564   

 
ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย  

1. ทราบความคิดเห็นความคิดเห็นของผูพักอาศัยที ่มีตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : 

กรณีศกึษา บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2. ผลการศึกษาที่ไดจะนำไปเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด 

เพ่ือสรางความพึงพอใจของผพูกัอาศัยสูงสุด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม      

(Independent variable)         (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดับการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.ประเภทการพักอาศัย 

6.ประเภทอาคารที่พักอาศัย 

ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการ 

นิติบุคคลอาคารชุด 

1.ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  

2.ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) 

3.การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

4.การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) 

5.การรจูักและเขาใจลูกคา (Empathy) 
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร(Demographic)  

ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่ใชในการแบง

ตลาด ลักษณะทางประชากรศาตรเปนลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกำหนดเปาหมาย 

ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกำหนดตลาดเปาหมาย ตัวแปรดาน

ประชากรศาสตรที่สำคัญ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายไดการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว เปน

ตน 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเห็น 

Hurlock (1995) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดาน

ความรูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยูบนความแนนอนหรือความจริงแตขึ้นอยูกับจิตใจ

บุคคลจะแสดงออกโดยมีขออาง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็น

บางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ข้ึนอยกัูบคณุสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พ้ืน

ความรู ประสบการณการทางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบที่สาคัญ การแสดงความ

คิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กลาววา คุณภาพการบริการเปน ผลลัพธที่เกิดขึ้น

ระหวางการรับรู และ ความคาดหวังของผูใชบริการเพราะบริการนั้นไมสามารถจับตองไดทำใหการประเมิน

คุณภาพการ บริการยากกวาคุณภาพสินคา การประเมิน คุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหวางการสงมอบ 

บริการ และผลลัพธของการบริการ ซึง่คณุภาพการบริการในการรบัรขูองลูกคา มาจากกระบวนการประเมิน

ของลูกคา โดยการเปรียบเทียบระหวางการรับรกูารสงมอบบรกิาร กับความคาดหวังของลูกคา 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985)  ไดศึกษาพัฒนาเครื ่องมือที ่จะใชตรวจคุณภาพ

บริการ โดยใชเครื่องมือที่จะนำมาวัดคุณภาพการใหบริการเรียกวา SERVQUAL ซึ่งวัดองคประกอบของ

คุณภาพบริการ 5 ดาน ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  ความเชื ่อถือไววางใจได 

(Reliability) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) การ

รจูักและเขาใจลูกคา (Empathy) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย

ประเภท บานเดี ่ยว/บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารชุด โดยมุงเนนการพัฒนาโครงการทุกพื้นที ่ของ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทำเลที่มีศกัยภาพและการเจริญเติบโต

สูง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดขยายสินคาแนวราบและอาคารชุดไปในกลุมตลาดระดับราคาสูง (พรีเมี่ยม) เพื่อ
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เพิ่มสวนแบงทางการตลาดที่อยูอาศัยในระดับบน พรอมปรับปรุงภาพลกัษณของแบรนดใหเกิดความชดัเจน

ในการบริหารของแตละกลมุธุรกิจมากยิ่งข้ึนเพื่อใหธุรกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา

สถานะทางการเงนิที่มั่นคง 

 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

 สุภาพร วงษจำป (2557)  ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ้นไป-40 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบธุรกิจสวนตัว ผลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตำบลคลองพลู พบวาโดยภาพ

รวมอยใูนระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการใหความ

มั ่นใจแกผูรับบริการ ดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูบริโภค และดานการ

ตอบสนองตอผบูริโภค มีความเห็นดวยอยใูนระดับมาก  

 

อรสา หนูกระแสร (2557) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการบริการของธนาคาร

ออมสินสาขาจันทบุร ีผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการบริการของธนาคารออม

สินสาขาจันทบุร ีในภาพรวมอยใูนระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาในรายดาน ดานการใหความมั่นใจแกผูมารับ

บริการ อยใูนระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการเขาใจการรับรูความตองการ

ของผูรับบริการ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได อยูในระดับมากที่สุดดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 

อยใูนระดับมาก และสุดทายดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยใูนระดับมาก ตามลำดับ  

 

สุวัฒนา แซตั้ง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีความพึงพอใจในการใชบริการของผูอยูอาศัยในชุมชน

ลุมพินี  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการของผูอยูอาศัยในชุมชนลมุพินี 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะชุมขนที่มีขนาดใหญกวา 500 หองชุดขึ้นไป มี 8 ปจจัย เรียง

ตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจจากมากไปนอย การบริหารความปลอดภัย การบริหารคุณภาพชีวิต 

การบริหารทรัพยสวนกลางในสวนงานระบบและสำนักงานนิติ การบริหารสภาพแวดลอมในชุมชน การ

จัดการบริการใหกับหองชุด การบริหารผูเกี่ยวของ การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยสวนกลางใน

สวนที่จอดรถและรานคา ตามลำดับ ในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ อายุ 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ระยะเวลาที่พักอาศัย จานวนสมาชิกที่พักอาศัยรวมกัน และประเภทของ

การพักอาศัย ผลการวิจัยพบวา เพศ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว และประเภทของการพักอาศัยที่

แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการของผูอยูอาศัยในชุมชนลุมพินีขนาด 500 หอง

ชุดข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคารและปรมิณฑล ในขณะที่ อายุที่แตกตางมีผลตอความพึงพอใจแตกตางกัน 
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โดยถาอายุมากกวา 60 ป ความพึงพอใจจะตำ่กวากลมุที่อายุนอยกวา 60 ป สำหรับระยะเวลาที่พักอาศัยใน

ชุมชนที่แตกตางกัน โดยถาระยะเวลาอยอูาศัยในชุมชนมากกวา 5 ป จะมีความพึงพอใจในการใหบริการผูอยู

อาศัยในชุมชนลุมพินีนอยกวาอยอูาศัยนอยกวา 5 ป และจำนวนสมาชิกที่พักอาศัยอยรูวมกันมากกวา 3 คน

ขึ้นไปมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการของผอูยูอาศัยในชุมชนลุมพินีนอยกวาจำนวนสมาชิกที่

พักอาศัยอยรูวมกันนอยกวาหรือเทากับ 3 คน 

 

เบญชภา แจงเวชฉาย (2559)  คุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา 

BTS ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสาร

รถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก คุณภาพการบริการดานความ

นาเชื่อถือดานการใหความมั่นใจแกลูกคา และดานการเขาใจและรูจักลูกคา โดยรวมกันพยากรณ ความพึง

พอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 78.10 ในขณะที่คุณภาพการบริการ

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานการตอบสนองตอลูกคาไมสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร 

 

กุลสรา เปลงศรีเกิด และไพโรจน เกิดสมุทร (2560) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคล

อาคารชุด ลาซาลพารค อาคาร A สุขุมวิท 105 ผลการศึกษาพบวา ผูพักอาศัยในอาคารชุดลาซาลพารค 

อาคาร A สุขุมวิท 105 มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมมีคุณภาพการ

ใหบริการอยูในระดับดี เมื ่อพิจารณาคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก ดานการใหความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองความตองการของผรูับบริการ ดานการ

เอาใจใสตอผรูับบริการ และดานความนาเชื่อถือไววางใจได พบวาทุกดานมีคุณภาพการใหบริการอยใูนระดับ

ดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูพักอาศัยในอาคารชุด ลาซาลพารค อาคาร A สุขุมวิท 105 ที่มีเพศ 

การศึกษา อายุอาชีพ รายได และสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน แตผูพักอาศัย ที่มีอายุ อาชีพ รายได และสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับคุณภาพการใหบริการรายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 เปนการว ิจัย โดยใชการวิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survey Research) และใชวิธ ีการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลมุตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม ประภท ขนาดกลาง (Low Rise) และ

ขนาดใหญ (High Rise)  จากกลุมตัวอยางจำนวน 2 โครงการ ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
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(มหาชน)  ซึ่งมีประชากรในคอนโดมิเนียม จำนวน 1,498 หองชุด โดยคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ดวย

กำหนดคาความเชื่อมั่นเทากับ 95%  ระดับความเชื่อมั่น 0.05 มีคาความคาดเคลื่อนเทากับ ± 5%  โดยใช

สูตรคำนวณกลุมตัวอยางของ ยามาเน (Yamane,1973)  ใชวิธีส ุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหแกผูพักอาศัยคอนโดมิเนียม โดยแจกแบบสอบถามผานทางออนไลนโดยใช 

Google Form 

 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับขอมูลครบถวนแลว เพื ่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการ

วิเคราะห 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร (SPSS Window 10) 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. คารอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหเพ่ือบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย (X) 

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการ

นิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษาบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ดานเพศ พบวาผูพักอาศัยที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 316 คน 

สวนใหญเปนเพศชาย  จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 53.50 และเพศหญิง จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 

46.50   ดานอายุ สวนใหญมอีายุ ไมเกิน 25 ป  จำนวน  131 คน  คิดเปนรอยละ  41.5  รองลงมาคือ  อายุ 

41 ปขึ้นไป  จำนวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  20.3 อายุ 31-35 ป  จำนวน 59 คน  คิดเปนรอยละ  18.7

อายุ 36-40 ป จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และอายุ 26-30 ป จำนวน  24 คน  คดิเปนรอยละ  7.6  

ดานระดับการศึกษา พบวาผูพักอาศัยสวนใหญ  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  228 คน  คิดเปน

รอยละ  72.2  รองลงมาคือ  ปริญญาโท 57  คน  คิดเปนรอยละ  18.0 และ มัธยมศึกษา จำนวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 9.8   ดานอาชีพ พบวาผูพักอาศัยสวนใหญ  มีอาชีพเปนนักเรียน /นักศึกษา  จำนวน 123 

คน  คิดเปนรอยละ  38.9  รองลงมาคือ  พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน  111 คน  คิดเปนรอยละ  35.1  
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ประกอบธุรกิจสวนตัว  52 คน  คิดเปนรอยละ  16.50 และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  30 คน  คิดเปนรอยละ  

9.5  ดานประเภทการพักอาศัย พบวาผูพักอาศัยสวนใหญเปนเจาของรวม /เจาของกรรมสิทธิ์ จำนวน 189 

คน คิดเปนรอยละ 59.8 และ เปนผูเชา จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 40.20 และดานประเภทการพัก

อาศัย ผูพักอาศัยสวนใหญพักอาศัยอยคูอนโดขนาดกลาง (Low Rise)  จำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ 61.7 

และพักอาศัยคอนโดขนาดใหญ (High Rise)  จำนวน  121 คน  คิดเปนรอยละ  38.3  

  

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : 

กรณีศึกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีองคประกอบ 5 ดาน โดยผูวิจัยจะทำการ

วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการ

ใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x̄= 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานความเปนรูปธรรม

ของบริการ  ดานการรจูักและเขาใจลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นตอ ดานการตอบสนองตอลูกคา และดาน

ความเชื่อถือไววางใจลูกคา  (x̄= -3.96,  x̄= 3.76, x̄= 3.68, x̄= 3.66,  x̄= 3.52) ตามลำดับ 

 

 

สรุปผลการวิจัย   

  

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผพูักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษาบริษัท

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีผูพักอาศัยที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 316 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย  จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 53.50 และเพศหญิง จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 46.50   

ดานอายุ สวนใหญมีอายุ ไมเกิน 25 ป  จำนวน  131 คน  คิดเปนรอยละ  41.5  รองลงมาคือ  อายุ 41 ป

ขึ้นไป จำนวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  20.3 อายุ 31-35 ป  จำนวน 59 คน  คิดเปนรอยละ  18.7 อายุ 

36-40 ป จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และอายุ 26-30 ป จำนวน  24 คน  คิดเปนรอยละ  7.6       

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  228 คน  คิดเปนรอยละ  72.2  รองลงมาคือ  ปริญญาโท 57  คน  

คิดเปนรอยละ  18.0 และ มัธยมศกึษา จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 9.8   สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน /

นักศึกษา  จำนวน 123 คน  คิดเปนรอยละ  38.9  รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน  111 คน  

คิดเปนรอยละ  35.1  ประกอบธุรกิจสวนตัว  52 คน  คิดเปนรอยละ  16.50 และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

30 คน  คิดเปนรอยละ  9.5  สวนใหญเปนเจาของรวม /เจาของกรรมสิทธิ์ จำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 

59.8 และ เปนผูเชา จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 40.20 สวนใหญพักอาศัยคอนโดขนาดกลาง (Low 

Rise)  จำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ 61.7 และพักอาศัยคอนโดขนาดใหญ (High Rise)  จำนวน  121 คน  

คิดเปนรอยละ  38.3 ตามลำดับ 
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 ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา บริษทั พฤกษา เรียล

เอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยรวมอยใูนระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานอยใูนระดับมาก 

คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  ดานการรูจักและเขาใจลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นตอ ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา และดานความเชื่อถือไววางใจ ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล   

 

 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด 

คือ น ิติบุคคลฯ มีการนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในงานบริการ ใหมีความรวดเร็ว และทันสมัย เชน 

Application  รับเรื่องรองเรียน  หรือชำระคาใชจายตาง ๆ สวนขอที่มีระดับมาก คือ  นิติบุคคลฯ จัดทำ

ขอมูล ขาวสาร ประกาศ ไดอยางชัดเจน ดูงาย และ สวยงาม   จำนวนพนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ

งานตาง ๆ ของนิติบุคคลฯ  สำนักงานนิติบุคคลฯ มีความเปนระเบียบเรียบรอย พรอมใหบริการ  และเจา

หนาที่ผูใหบริการของนิติบุคคลฯ มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอสงสัย หรือการให

คำแนะนำแกไขปญหาได ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลิสรา เปลงศรีเกิด และ ไพโรจน เกิด

สมุทร (2560) ผลการศึกษา เรื ่องคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพารค อาคาร A

สุขุมวิท 105 มีดานความเปนรูปธรรมของการบริการในภาพรวมมีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับดี  

เนื่องจากคุณภาพของวัสดุอุปกรณในหองพักไดมาตรฐาน ขนาดพื้นที่หองพักไดมาตรฐาน มีอุปกรณ 

 

ดานความเชื่อถือไววางใจได   

โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ  

เจาหนาที่ผูใหบริการของนิติบุคคลฯ มีความซื่อสัตย ไมเรียกรอง ผลประโยชนใหกับตัวเองและพวกพอง  

และเจาหนาที่นิติบุคคล รักษาผลประโยชนใหนิติบุคคลฯ ไดเปนอยางดี สวนขอที่มีความคิดเห็นปานกลาง 

คือ  เจาหนาทีผู่ใหบริการของนิติบุคคลฯ ตอบคำถาม และติดตามงานไดตามระยะเวลาที่กำหนด และบริษัท

บริหารนิติบุคคลฯ มีชื ่อเสียงและมีความนาเชื ่อถือ สามารถบริหารงาน จัดการปญหาไดเปนอยางดี   

ตามลำดับ  ซึ่งสอดคลองการงานวิจัยของ สุวัฒนา แซตั้ง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการของผูอยูอาศัยในชุมชนลุมพินี ผลการวิจัยพบวา ปจจัย ที่สงผลตอความพึงพอใจ ไดแกการบริหาร

ความปลอดภัย การบริหารคุณภาพชีวิต การบริหารทรัพยสวนกลางในสวนงานระบบและสำนักงานนิติ การ

บริหารสภาพแวดลอมในชุมชน การจัดการบริการใหกับหองชุด การบริหารผู เกี ่ยวของ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารทรัพยสวนกลางในสวนที่จอดรถและรานคา  ซึ่งปจจัยดังกลาวจะเกิดขึ้นไดทั้งหมด

ตองไดรับความไววางใจจากผพูักอาศัยจึงทำใหเกิดความพึงพอใจ 
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ดานการตอบสนองตอลูกคา  

โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ 

นิติบุคคลฯมีชองทางการสื่อสาร  ที่ทำใหไดรับความสะดวกในการรับทราบขอมูล หรือตอบขอซักถามตาง ๆ  

ทานไดรับการบริการจากนิติบุคคลไดตามวัตถุประสงคของการมาใชบริการ และเจาหนาที่นิติบุคคลฯ มี

ความใสใจ และเต็มใจ พรอมดูแลและชวยเหลืออยางดี  ตามลำดับ สวนขอที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง   

คือ เจาหนาที่นิติบุคคลฯ ใหการบริการดวยความรวดเร็ว ฉับไว และถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุภาพร วงษจำป (2557)  ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตำบล

คลองพลูอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี ในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ เห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็น

เปนอันดับแรก รองลงมาดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการเห็นดวยอยใูนระดับมาก ดานความเห็นอกเห็น

ใจผูรับบริการ เห็นดวยอยูในระดับมากดานการตอบสนองตอผูบริโภค มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก และ

อันดับสุดทายดานการตอบสนองตอผบูริโภค มีความเห็นดวยอยใูนระดับมาก 
 

ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ 

ไดรับบริการจากเจาหนาที่นิติบุคคลฯ ดวยความสุภาพ ออนนอม นมุนวมและ เต็มใจใหบริการ  นิติบุคคลฯมี

การพัฒนาปรับปรุงการทำงาน และการใหบริการอยางสม่ำเสมอ นิติบุคคลฯ สามารถบริหารจัดการผูพัก

อาศัยใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการพักอาศัย และขอบังคับไดเปนอยางดี  และมีความไววางใจนิติบุคคลใน

การเขามาบริหารงานภายในโครงการ ตามลำดั  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อรสา หนูกระแสร (2557) โดยผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการบริการของ

ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี โดยภาพรวมพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของ

ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ความคิดเห็นของ

ประชาชนตอคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรีในดานการใหความมั่นใจ อยใูนระดับมาก

ที่สุด โดยมีความคิดเห็นเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการเขาใจการรับรู อยูในระดับมากที่สุด ดานความ

นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด ดานการตอบสนอง อยูในระดับมาก และสุดทายดานความเปนรูปธรรม อยู

ในระดับมาก 
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ดานการรจูักและเขาใจลูกคา  

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ 

เจาหนาที่นิติบุคคลฯ สามารถยอมรับคำตำหนิ  ติชม พรอมรับไปปรับปรุงแกไขดวยทาทีที่เต็มใจภายใน

โครงการ  นิติบุคคลฯ มีการจัดกิจกรรมสรางความพึงพอใจใหไดอยางดี  เจาหนาที่นิติบุคคลฯ มีความเขาใจ 

รูจัก และจดจำทานไดอยางดี และนิติบุคคลฯ มีการคิดคนการใหบริการตาง ๆ กับผูพักอาศัย โดยสามารถ

ตอบสนองตรงความตองการไดอยางดี ตามลำดับ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญชภา แจงเวชฉาย 

(2559)  คุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา คุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือดานการใหความมั่นใจแก

ลูกคา และดานการเขาใจและรูจักลูกคา โดยรวมกันพยากรณ ความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ใน

กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 78.10 ในขณะที่คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

และดานการตอบสนองตอลูกคาไมสงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร 
 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   

 

จากผลการศึกษาเรื ่อง ความคิดเห็นของผูพักอาศัยตอการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด : 

กรณีศกึษา บรษิัทพฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 
 

ขอเสนอแนะใหนิติบุคคลอาคารชุดมีการพัฒนาระบบ Application ที่ใชในการบริหารและ

ใหบริการผูพักอาศัย ใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา และใหสามารถทำงานไดตอบโจทยกับความตองการ

ของลูกคา และเพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกสบายตอการใชงานของผูพักอาศัย และนิติบุคคลอาคารชุด 

ยิ่งขึ้น บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ควรศึกษาและพัฒนาระบบ Application เพิ่มเติมที่

สามารถใหผูพักอาศัย และนิติบุคคลฯ ใชในการทำงานรวมกันได และใหบริษัทฯ สามารถรับทราบขอมูลได

อยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ สำหรับดานการจัดทำขาวสาร ประกาศ จากนิติบุคคลอาคารชุด ผูวิจัยเห็น

ควรใหมีการออกแบบประกาศใหเปนรูปแบบมาตรฐาน เพื่อความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย และ

รวมถึงใหนำขอมูลขาวสารประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารออนไลน เพื่อความรวดเร็ว    
 

ดานความเชื่อถือไววางใจได   
 

ขอเสนอแนะใหนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำระเบียบดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยใหมีบท

ปรับ และใหทำประกาศแจงใหผูพักอาศัยไดรับทราบ กรณีหากลูกคาพบเห็นเจาหนาที่มีการปฏิบัติงานผิด
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ระเบียบ หรือทุจริต เรียกรับผลประโยชน ใหสามารถติดตอแจงไปยังสำนักงานใหญ  สำหรับการรักษา

ผลประโยชนใหกับนิติบุคคลฯ นั้น ผูวิจัยเสนอใหจัดทำผลการดำเนินงานของนิติบุคคลฯ เกี่ยวกับดานการ

บริหารรายรับ-รายจาย พรอมประกาศ ประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูพักอาศัยไดรับทราบขอมูลในเชิงลึก จะทำให

นิติบุคคลเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจได 
 

ดานการตอบสนองตอลูกคา  

ขอเสนอแนะใหนิติบุคคลอาคารชุด เพิ่มชองทางการสื่สารที่นอกเหนือจากโทรศัพท โดยใหเพ่ิม

ชองทางสนทนา ผาน Application ของนิติบุคคลฯ หรือชองทางสื่อ Social เชน  Line  เปนตน และควรจัด

ใหมีเจาหนาที ่ในการใหบริการทุกวัน สำหรับการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด ผูวิจัยเสนอแนะให

เจาหนาที่นิติบุคคลทุกคนทราบขอมูลตาง ๆ ภายในอาคารไดใหอยางแมนยำ และรอบรูในทุกเรื่องที่เก่ียวกับ

ที่พักอาศัย เพ่ือสามารถใหบริการตอผพูักอาศัยไดรวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงคที่ลูกคาตองการ สามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี  
 

ดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา 

ขอเสนอแนะใหนิติบุคคลนำเสนอรายงานการพัฒนาปรับปรุงระบบตาง ๆ ภายใน ที่นิติบุคคลได

จัดการ เพื่อใหลูกคารับทราบขอมูล ใหเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น  สำหรับการบริหารจัดการใหผูพักอาศัย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ เพื่อใหลูกคามีความเชื่อมั่นตอนิติบุคคล ผูวิจัยเสนอแนะใหนิติบุคคลฯ 

จัดสรรตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายกระจายงานใหแตละทานรับผิดชอบงานในแตละดาน เพิ่มจักให

มีเวลาในการควบคุมดูแลผูพักอาศัย ผูมาติดตอ และผูรับเหมา ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ เพ่ือ

ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโครงการ  

 

ดานการรจูักและเขาใจลูกคา  

ขอเสนอแนะใหบริษัทบรหิารนิติบุคคล จัดฝกอบรมดานการใหบริการกับเจาหนาที่ประจำโครงการ 

โดยอยางนอย ปละ 2 ครั้ง  พรอมจักตองเขาทำการทดสอบอยางตอเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรม ผูวิจัย

เสนอแนะใหนิติบุคคลฯ ศึกษาพฤติกรรมการพักอาศัยในโครงการเปนประจำ ใหควรทราบวาลูกคาชอบ 

หรือไมชอบสิ่งไหน หรือใชชีวิตประจำวันแบบไหน เพื่อที่นิติบุคคลจะไดปรับการบริหารงานใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูพักอาศัย รวมถึงสามารถคัดเลือก สรรหากิจกรรมมาจัดในอาคารชุดไดตรงตามความตองการ

ของลูกคามากที่สุด 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

สำหรับในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอแนะใหทำการศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตในคอนโดมิเนียม 

และความคาดหวังตอการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อจักไดนำขอมูลและขอเสนอแนะนำมาพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานนิติบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และเพื ่อเพิ ่ม Value ใหกับโครงการ

คอนโดมิเนียมใหกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และใหลูกคาเกิดความเชื ่อมั ่น และ

ไววางใจที่จะเลือกที่อยอูาศัยของบริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปนลำดับตน ๆ ของประเทศ 
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