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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาและความพึงพอใจของผูพ้ กั อาศัยในหมู่บา้ นกานดา กม.18 ที่มี
ต่อการบริ หารงาน ของกานดา กรุ๊ ป โดยผลการศึ กษาวิจัยนี้ ทาให้ทราบถึ งความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยกานดา กม.18 ต่อการบริ การหลังการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนาการบริ หารงานของชุมชนกานดา
กม.18 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม ผูอ้ าศัย ภายในโครงการของกานดา กรุ๊ ป จ านวน 400 ชุ ด ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่อ อธิ บ ายข้อ มูลเบื้ อ งต้นของกลุ่ม ตัวอย่างและการวิเคราะห์ ความสั ม พันธ์ ตวั แปรต้น
ตัวแปรตาม ด้วยค่า F-test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นเพศชาย 170 คน และเพศหญิ ง 230 คน ส่ ว นใหญ่ 58.25% มี อ ายุ
ระหว่าง 40 - 59 ปี อาชี พ 53.25% เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 49.00% มี รายได้ 25,001 บาท – 42,000 บาท
และ 77.50% สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันจะมีความ
พึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อทุกส่ วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัยทางด้านราคาและปั จจัยด้าน
สถานที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความพึงพอใจใน
บริ การหลังการขายต่อทุกส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อทุกส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อทุกส่ วนประสม
การตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: กานดา กรุ๊ ป, บริ การหลังการขาย, การจัดการ

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the problems and satisfaction of the residents of the Kanda
Km.18 village. The results of this study create an understanding and expectation of the residents of Kanda Km.18
towards after-sales service for the development of the administration of the Kanda Km.18 village. The management
of Kanda Km.18 village by Kanda Group. The questionnaires were used for collecting data from the residents.
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The statistical percentage, arithmetic mean value, and standard deviation were used for data analysis. F-test and
one-way ANOVA. were used to explain the correlation analysis and statistical hypothesis testing of data.
The results of the study showed that the dataset consisted of 400 samples, 170 are male and 230 are
female accordingly. 58.25% of samples are 40 - 59 years old, 53.25% of samples are employed in private
companies, 49.00% of samples are earning 25,001 baht - 42,000 baht and 77.50% of samples are graduated with a
bachelor's degree. The results of the hypothesis testing showed that no significant between male and female in
satisfied with the after-sales service of Kanda group. Statistically significant at a level of 0.05. The difference of
age will be satisfied significantly of the after-sales service, in product, price and place. Statistically significant at a
level of 0.05. The difference of career will be satisfied significantly of all the after-sales service, in product, price,
place, promotion, process, people and physical evidence. Statistically significant at a level of 0.05. The difference
of income will be satisfied significantly of all the after-sales service. Statistically significant at a level of 0.05. The
difference of education will be satisfied significantly of all the after-sales service. Statistically significant at a level
of 0.05.
Keywords: Kanda Group, After-Sales Service, Management
1. บทนา
มนุษย์ดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยปั จจัย 4 ประการ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษาโรค นับตั้งแต่ยคุ
เริ่ มกาเนิ ดมนุษย์บนโลกนี้ จึงได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองปั จจัย 4 ประการ ให้ชีวิตมนุษย์มี
ความสุ ข ความปลอดภัย และความมัน่ คง เรื่ องที่อยูอ่ าศัยจึงเป็ นหนึ่ งปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการดารงชีวิต ในช่วง
แรกเริ่ มของการจัด ตั้ง หมู่ บ ้า นนั้ นจะมี ก ารปลู ก บ้า นกัน อย่ า งไม่ เ ป็ นระเบี ย บ ท าให้ ย ากต่ อ การจั ด การด้า น
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีผทู ้ ี่คิดก่อสร้างทาเป็ นโครงการก่อสร้างหมู่บา้ น
จัดสรรขึ้ นขายให้กบั บุ คคลทัว่ ไป ซึ่ งข้อดี ของหมูบา้ นจัดสรรคื อ มี การวางระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ เช่ น พื้นที่
ส่ วนกลาง, ระบบไฟฟ้ า, ประปาและระบบทางระบายน้ าที่เป็ นระเบียบ นอกจากนี้ ยงั มีร้ ัวรอบขอบชิดป้ องกันภัยจากผู ้
ไม่ประสงค์ดี แต่เนื่องจากสมาชิกในหมู่บา้ นจัดสรรจะมาจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย หรื อบางหมู่บา้ นมีผอู ้ ยูอ่ าศัย
มาจากต่างประเทศด้วย การที่คนมาอยูร่ ่ วมกันเป็ นจานวนมาก อาจเกิดปั ญหาความขัดแย้งกันขึ้น เช่น สวนสาธารณะ
ไม่มีถงั ขยะส่ วนกลาง ทาให้พ้ืนที่สกปรก, การแลกบัตรเข้า-ออกของบุคคลภายนอก บางคนยังไม่มีการแลกบัตรก่อน
เข้า และจอดรถในพื้นที่ส่วนกลาง เป็ นต้น ทาให้ตอ้ งมีนิติบุคคลหมู่บา้ นคอยบริ หารการจัดการงานให้เรี ยบร้อยและมี
ความปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัย
สถิติเรื่ องร้องทุกข์ของศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปี ที่ผา่ นมา (ต.ค. 2560 -ก.ย.2561) พบว่า มีผบู ้ ริ โภคร้องทุกข์
เข้ามา 7,676 ราย โดย TOP5 ของเรื่ องที่มีการร้องเรี ยนเข้ามามากที่สุด ได้แก่ เรื่ องที่อยูอ่ าศัย เข้ามาเป็ นอันดับ 1 ด้วย
สัดส่ วนสู ง 31.1% คื อ ธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ ถูกร้ องเรี ยนมากเป็ นอันดับหนึ่ ง อันดับ 2 เป็ นการร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ในสัดส่ วนไม่ไกลกัน มี สัดส่ วน 29% ตามมาด้วยการร้ องเรี ยนเรื่ องบริ การ เป็ นสัดส่ วน
22.4% ขณะที่อนั ดับที่ 4 คือเรื่ องยานพาหนะ มีสัดส่ วน 9.5% และอันดับ 5 คือการท่องเที่ยวหรื อการเดินทางสัดส่ วน
5.1% และอื่น ๆ สัดส่ วน 2.9% (ที่มา: ศูนย์คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปี ที่ผา่ นมา ต.ค. 2560 -ก.ย.2561)
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โดยจากข้อมูลพบว่าปั ญหาเรื่ องที่อยูอ่ าศัยนั้น ได้มีจานวนเรื่ องที่ร้องเรี ยนเพิ่มขึ้นทุกปี จานวนเรื่ องร้องเรี ยน
ของปั ญหาที่อยู่อาศัยในปี พ.ศ.2557 - 2561 คือ 1,716 2,044 2,301 2,316 และ 2,384 ตามลาดับ (ที่มา: วังวนคนซื้ อ
“บ้าน-คอนโดฯ” ยืนหนึ่ ง! เรื่ องร้องเรี ยน สคบ, 2562) เนื่ องจากปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับที่บริ หารจัดการในหมู่บา้ นนั้น
เป็ นงานส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การและการจัดการโดยตรง ดังนั้นบทความนี้ จึงศึ กษากลยุทธ์ ส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้ และระดับการศึกษา ของผูพ้ กั อาศัยใน
หมู่บา้ นกานดา กม.18 ที่มีต่อการบริ หารงานของกานดา กรุ๊ ป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความสาคัญต่อการจัดการหมู่บา้ นกานดา กม.18
2.2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, ระดับการศึกษา ของผูพ้ กั อาศัยใน
หมู่บา้ นกานดา กม.18 ที่มีต่อการบริ หารงานของกานดา กรุ๊ ป
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยินดีเต็มใจ หรื อมี เจตคติที่ดีของบุคคล
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้งด้าน วัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้าและสิ่ งจูงใจ โดยอาจเป็ นไปในเชิงประเมิน
ค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งเหล่านั้น เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
ราชบัณฑิ ตสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คาว่า “พึง” เป็ นคากริ ยาอื่ น
หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคาว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ
จากแนวคิ ดข้างต้นจะเห็ นได้ว่าความพึงพอใจเป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกนึ กคิ ดของแต่ละบุ คคล
ทางด้านอารมณ์และความรู ้สึก ที่ได้รับจากแรงจูงใจซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในผลักดันให้เกิดความรู ้สึกต่างๆ
เช่น ชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เป็ นต้น โดยเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง เกิดจาก
การประมาณค่า ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ จากการทากิ จกรรมเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองความต้องการตาม
เป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การ
การบริ การ (Service) หมายถึง การกระทาหรื อการปฏิบตั ิซ่ ึ งฝ่ ายหนึ่ งนาเสนอต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นสิ่ งไม่มี
รู ปลักษณ์หรื อตัวตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ การเป็ นเจ้าของในสิ่ งใด ๆ การผลิตบริ การอาจผูกติดหรื อไม่ผกู ติดกับ
ตัวสิ นค้าก็ได้ (คอตเลอร์ , ฟิ ลิป, 2546) เกณฑ์ในการอธิ บายลักษณะของธุ รกิจบริ การ มี 5 ลักษณะ ดังนี้ 1.สิ นค้าที่จบั
ต้องได้อย่างสมบูรณ์ 2.สิ นค้าที่จบั ต้องได้และมีบริ การเสริ ม 3.สิ นค้าและบริ การผสมกัน 4.บริ การหลักและมีสินค้าที่
จับต้องได้เป็ นบริ การเสริ ม 5.บริ การอย่างสมบูรณ์ ลักษณะเฉพาะของการบริ การมีอยู่ 4 ประการ ที่ทาให้การบริ การมี
ลักษณะที่แตกต่างจากธุ รกิจอื่น ๆ ได้แก่ 1.ไม่สามารถจับต้องได้ 2.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ 3.สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4.ไม่สามารถเก็บไว้ได้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริ การประกอบด้วยปั จจัยที่จะต้องพิจารณาเพื่อกาหนดตาแหน่งของการบริ การ
และกาหนดส่ วนตลาดของธุ รกิจบริ การส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของส่ วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่ งกันและ
กัน และต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการตลาด ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ นอกเหนื อจาก
ส่ วนประสมการตลาดสาหรับสิ นค้าทัว่ ไป ที่ประกอบด้วย 4 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product) ราคา
(Price) สถานที่ให้บริ การและช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แล้วส่ วน
ประสมการตลาดบริ การยังมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส่ วนคือ บุคลากร (People) กระบวนการให้บริ การ
(Process) และการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) ดังนั้นส่ วนประสม
การตลาดบริ การจึงมีองค์ประกอบที่เพิ่มเติมจากส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าทัว่ ไป (Adrian, 1993)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขวัญชัย อรรถวิภานนท์ (2535) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผูอ้ ยูอ่ าศัยให้ความสาคัญมากได้แก่ ปั จจัยเรื่ องทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณที่สะดวกต่อการเข้าถึง รองลงมา
ได้แก่ ปั จจัยในเรื่ องราคาบ้านและที่ดิน รวมทั้งปั จจัยเรื่ องรายได้ของครอบครัว
ไพศาล ภู่เจริ ญ (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อบ้านจัดสรรของ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เหตุผลที่ซ้ื อบ้านจัดสรร คือสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึนเป็ นอันดับหนึ่ ง
ส่ วนราคาและการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัยอันดับสุ ดท้าย
จีราภรณ์ ติยะจามร (2556) ได้ศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการพื้นที่ส่วนกลางเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูอ้ ยู่อาศัย กรณี ศึกษา อาคารชุ ดพักอาศัยระดับล่าง จากผลวิจยั พบว่า ผูอ้ ยู่อาศัยไม่พึงพอใจในสิ่ งอานวยความ
สะดวกประเภทบริ การอื่น ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ ร้านค้า ร้านเสริ มสวย ร้านซักรี ด พื้นที่จอดรถยนต์และประเภท
พักผ่อนหย่อนใจ ไม่พึงพอใจเป็ นอันดับสุ ดท้าย
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษากลุ่มผูอ้ ยู่อาศัยหมู่บา้ นกานดา กม.18 มี บา้ น 1,325 หลัง จานวนประชากร
5,300 คน ผูว้ ิจยั จึงได้อา้ งอิงสู ตรของ Yamane (1967) โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การศึ กษาวิจัย ในครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามจ านวนทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลโดยใช้
ลักษณะคาถามปลายปิ ด (Close Ended Question) ที่กาหนดคาถามไว้ให้ผตู ้ อบเลือกตอบ เพื่อสอบถามถึงส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขายของผูอ้ ยูอ่ าศัยกานดา กม.18 ของกานดา กรุ๊ ป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ดังนี้ 1.ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 2.การ
วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) 3.ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 4.ค่า F-test
ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
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4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
เพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมดจานวน 400 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 170 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.50 และเพศหญิง 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50
อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 40 - 59 ปี จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25
รองลงมา มีอายุ 20 - 39 ปี จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 และน้อยที่สุดมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.25
อาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25
รองลงมา มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 105 คน, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 57 คน, นักเรี ยน/ นิ สิต/ นักศึกษา
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25, 14.25, 4.75 ตามลาดับ และน้อยที่สุดคืออาชีพแม่บา้ น มีจานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.50
ระดับรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้ 25,001 บาท – 42,000 บาท จานวน 196 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 49.00 รองลงมา มี รายได้ 10,001 บาท – 25,000 บาท จานวน 105 คน, 42,001 บาท – 50,000 บาท จานวน
70 คน, 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25, 17.50, 5.00 ตามลาดับ และน้อยที่สุดมีรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.50 รองลงมา ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 48 คน, ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00,
9.50 ตามลาดับ และน้อยที่สุดระดับปริ ญญาเอก จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริ การหลังการขายของผูอ้ ยูอ่ าศัยกานดา กม.18
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านทางการตลาดทั้ง 7 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.82 โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จาแนกรายด้านทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้าน
สถานที่ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.13 มี ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายปานกลาง เนื่ องจากความสะดวกสบายของ
เฟอร์นิเจอร์ และความสะดวกในการเดินทางมาสานัก งานขาย ปั จจัยด้านสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีความพึงพอใจ
ในบริ การหลังการขายปานกลาง ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.96 มีความพึงพอใจในบริ การหลัง
การขายปานกลาง ปั จจัยด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.93 มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายปานกลาง
ปั จจัยด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายปานกลาง ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.73 ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายปานกลาง และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายใน
โครงการ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 มีความพึงพอใจในการบริ การหลังการขายน้อย เพราะการจัดการด้านระบบการแลก
บัตรเข้าออกหมู่บา้ น, การจอดรถยนต์ในพื้นที่ส่วนกลาง และความสะอาดถนนภายในหมู่บา้ น ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสม
ผลจากการทดสอบแต่ละด้านพบว่าปั จจัยด้านสถานที่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการ
ขายกับความสะดวกในการเดินทางมาสานักงานขายอยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับ
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แรกของปั จจัย และผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับความสะดวกสบายของเฟอร์ นิเจอร์
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับสุ ดท้ายของปัจจัย
ปั จจัยทางด้านสิ นค้า ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับคุณภาพของงานซ่ อมแซม
อยู่ในระดับปานกลาง มี ระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับแรก และผูอ้ ยู่อาศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
บริ การหลังการขายกับความสะอาดหลังซ่ อมแซมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับกิจกรรมที่ทาง
โครงการจัดขึ้นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับแรกของปั จจัย และผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับความถี่ของกิ จกรรมที่ โครงการจัดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับ
ความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับสุ ดท้ายของปัจจัย
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การงานรับแจ้งเรื่ อง และความถูกต้องในการให้บริ การงานรับแจ้งเรื่ อง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึง
พอใจปานกลาง เป็ นอันดับเท่ากัน
ปั จจัยด้านพนักงาน ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับความเอาใจใส่ ดูแลของ
พนักงานรับแจ้งเรื่ อง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง เป็ นอันดับแรกของปั จจัย และผูอ้ ยูอ่ าศัย
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับความเอาใจใส่ ดูแลของพนักงานซ่ อมแซม อยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง เป็ นอันดับสุ ดท้ายของปัจจัย
ปั จจัยด้านราคา ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับราคางานซ่ อมแซม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มี ระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับแรกของปั จจัย และผูอ้ ยู่อาศัยส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
บริ การหลังการขายกับค่าสาธารณูปโภคส่ วนกลาง อยูใ่ นระดับปานกลาง มีระดับความพึงพอใจปานกลางเป็ นอันดับ
สุ ดท้ายของปัจจัย
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ(สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การ
หลังการขายกับความสะอาดถนนภายในหมู่บา้ น อยูใ่ นระดับน้อย มีระดับความพึงพอใจน้อยเป็ นอันดับแรกของปั จจัย
และผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายกับการจอดรถยนต์ในพื้นที่ส่วนกลาง อยูใ่ นระดับน้อย
มีระดับความพึงพอใจน้อยเป็ นอันดับสุ ดท้ายของปัจจัย
ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ค่าทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนประสมทางการตลาด
1.ปัจจัยด้านสิ นค้า
2.ปัจจัยด้านราคา
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เพศ
0.669
ไม่แตกต่าง
0.833
ไม่แตกต่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อายุ
อาชีพ
รายได้
0.037*
0.032*
0.025*
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
0.019*
0.000*
0.000*
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
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ส่ วนประสมทางการตลาด

เพศ
3.ปัจจัยด้านสถานที่
0.190
ไม่แตกต่าง
4.ปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
0.750
การตลาด
ไม่แตกต่าง
5.ปัจจัยด้านกระบวนการ
0.534
ไม่แตกต่าง
6.ปัจจัยด้านพนักงาน
0.965
ไม่แตกต่าง
7.ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
0.722
(สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ)
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อายุ
อาชีพ
รายได้
0.002*
0.000*
0.038*
แตกต่าง
แตกต่าง แตกต่าง
0.936
0.002*
0.038*
ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง
0.082
0.003*
0.015*
ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง
0.166
0.008*
0.044*
ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง
0.282
0.010*
0.026*
ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

การศึกษา
0.002*
แตกต่าง
0.000*
แตกต่าง
0.000*
แตกต่าง
0.000*
แตกต่าง
0.000*
แตกต่าง

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจการบริ การหลังการขายด้านส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีเพศต่างกันจะมี ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัยทางด้านราคา
ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงาน และปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ(สิ่ งแวดล้อ มภายในโครงการ) ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจการบริ การหลังการขายด้านส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีอายุต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัยทางด้านราคา
และปั จจัยด้านสถานที่ ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
ส่ วนอีก 4 ปั จจัย ผูอ้ ยู่อาศัยที่ มีอายุต่างกันจะมี ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ปั จ จัย ด้านกระบวนการ ปั จ จัย ด้า นพนัก งาน และปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ(สิ่ ง แวดล้อ มภายใน
โครงการ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจการบริ การหลังการขายด้านส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยทางด้านสิ นค้า ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงานและปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ (สิ่ งแวดล้อ มภายในโครงการ) ความแตกต่ างกันอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 3
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สมมติฐานที่ 4 รายได้ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจการบริ การหลังการขายด้านส่ วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีรายได้ที่ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยทางด้านสิ นค้า ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงานและปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันจะมี ความพึงพอใจการบริ การหลังการขายด้านส่ วนประสมการตลาด
แตกต่างกัน
ผูอ้ ยู่อาศัยที่ มีระดับการศึ กษาที่ ต่างกัน จะมี ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยทางด้านสิ นค้า
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงานและปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5
5. สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 230 คน คิดเป็ นร้ อยละ
57.50 และเป็ นเพศชาย จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 โดยส่ วนใหญ่มีอายุ 40 – 59 ปี จานวน 233 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.25 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.25 มี รายได้ต่อเดื อน 25,001 บาท –
42,000 บาท จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 และการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 310 คน คิดเป็ นร้ อยละ
77.50
กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจซึ่ งเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ คือ การบริ การหลังการขายด้านปั จจัยด้าน
สถานที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 3.13 เนื่ องจากความสะดวกสบายของเฟอร์ นิเจอร์ และความสะดวกในการ
เดินทางมาสานักงานขาย รองลงมา คือ ปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัย
ด้านพนักงาน ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06, 2.96, 2.93, 2.78, 2.73 ตามลาดับ และปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด เท่ากับ 2.35 เพราะการจัดการด้านระบบการแลกบัตรเข้าออก
หมู่บา้ น, การจอดรถยนต์ในพื้นที่ส่วนกลาง และความสะอาดถนนภายในหมู่บา้ น ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสม
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในบริ การหลังการขาย ทั้ง 7 ด้าน ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละด้าน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อ ปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัย
ด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงาน และปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ(สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีอายุต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยด้านสิ นค้า ปั จจัย
ทางด้านราคา และปั จจัยด้านสถานที่ ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนอีก 4 ปั จจัย ผูอ้ ยู่อาศัยที่ มีอายุต่างกันจะมี ความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อ ปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ปั จ จัย ด้านกระบวนการ ปั จ จัย ด้า นพนัก งาน และปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ(สิ่ ง แวดล้อ มภายใน
โครงการ) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยทางด้านสิ นค้า
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงานและปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีรายได้ที่ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัยทางด้านสิ นค้า ปั จจัย
ด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านพนักงานและปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริ การหลังการขายต่อปั จจัย
ทางด้านสิ นค้า ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านสถานที่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้าน
พนักงานและปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านอาชีพ รายได้
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูอ้ ยูท่ ี่มีต่อการบริ หารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
ผูอ้ ยูอ่ าศัย 60 ปี ขึ้นไปจะมีความพึงพอใจในการบริ การหลังการขาย โดยคานึ งถึงปั จจัยทุกด้านมากกว่าผูอ้ ยู่
อาศัยที่มีอายุในช่วงอื่น เนื่ องจาก ผูอ้ ยูอ่ าศัยช่วงนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอานาจในการตัดสิ นใจในครอบครัวสู ง และเป็ นช่วงอายุที่
ได้ผ่านประสบการณ์การทางานมามากกว่าและได้รับรู ้ถึงกระบวนการของการทางานมากกว่า จึ งทาให้เข้าใจได้ว่า
ความเป็ นไปได้ในการให้บริ การได้มากกว่าและจากทฤษฎีความพึงพอใจ ทาให้ความคาดหวังของผูอ้ ยูอ่ าศัยในช่วงนี้
จะสมเหตุสมผลมากที่ สุดไม่มากหรื อไม่น้อยเกิ นไป และใกล้เคียงกับความเป็ นไปได้มากที่ สุด จึ งทาให้มีความพึง
พอใจที่มากกว่าช่วงอายุอื่น
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จะมีความพึงพอใจในการบริ การหลังการขายในปั จจัยทุกด้านมากกว่า
ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีรายได้ระดับอื่น เนื่ องจากผูม้ ีรายได้ในระดับนี้ ส่ วนใหญ่จะมีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษา และยัง
ไม่มีรายได้เป็ นของตัวเอง นอกจากนี้ ไม่ได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายเอง จึ งทาให้ความคาดหวังในการบริ การต่ากว่าระดับ
รายได้อื่น จากทฤษฎีความพึงพอใจ เมื่อความคาดหวังต่ากว่า จึงทาให้มีโอกาสในความพึงพอใจมากกว่ารายได้ระดับ
อื่น ผูท้ ี่มีระดับรายได้ที่มากกว่า ย่อมต้องคาดหวังบริ การที่ มากกว่าเช่นกัน เนื่ องจากผูท้ ี่มีระดับรายได้มาก ย่อมยอม
จ่ายค่าใช้จ่ายที่มากตาม เพื่อให้ได้มาซึ่ งการบริ การที่ดีกว่า จึงทาให้ผทู ้ ี่มีระดับรายได้มาก จะมีความพึงพอใจมากกว่าผู ้
ที่มีระดับรายได้นอ้ ยกว่า
ผูอ้ ยู่อาศัยที่ มีระดับการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จะมี ความพึงพอใจในการบริ การหลังการขาย โดย
คานึ งถึงปั จจัยทุกด้านมากกว่า ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีระดับการศึกษาอื่น เนื่ องจากการศึกษาที่ยิ่งสู ง ยิ่งทาให้ทราบและรับรู ้ถึง
ข้อมูลที่มากกว่า รับรู ้ถึงกระบวนการและการดาเนิ นงานที่มากกว่า ทาให้เกิดความพึงพอใจได้ยากกว่า สามารถรับรู ้ถึง
ความสามารถของผูบ้ ริ โภคว่ามีสิทธิ อะไรบ้าง ทาให้มีความคาดหวังที่สูงขึ้นตามลาดับของการศึกษา จากทฤษฎีความ
พึงพอใจ จึงทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคาดหวังที่ต่ากว่าและทาให้มีโอกาสพึงพอใจ
ได้มากกว่าระดับการศึกษาอื่น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1. ปั จจัยด้านสิ นค้าจะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย ซึ่ งการบริ การในด้านนี้ ควรพัฒนามาตรฐาน
ในคุณภาพของงานซ่อมแซม โดยมีสินค้าหลายแบบให้เลือกและดูแลความสะอาดหลังซ่อมแซมให้มากขึ้น
2. ปั จจัยด้านราคาจะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย การตั้งราคาในส่ วนนี้ ยงั ไม่หลากหลาย ทาง
บริ ษทั ควรตั้งราคาที่ หลากหลายขึ้ น เพื่อ เป็ นทางเลื อกที่ มากขึ้ นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ มี ความ
ต้องการต่างกัน
3. ปั จจัยด้านสถานที่จะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย ซึ่ งควรเพิ่มมุมการบริ การต่างๆ ภายใน
สานักงานขายและช่องทางการติดต่อการบริ การแจ้งเรื่ องให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้
เพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของผูบ้ ริ โภค
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดจะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย ซึ่ งควรพัฒนากิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดให้มากขึ้นและแบ่งกิ จกรรมให้หลากหลายขึ้นตามความต้องการที่ แตกต่างกันตาม อาชี พ รายได้
และการศึกษา เพื่อทาให้การตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยที่แตกต่างกันส่ งผลให้มีความพึงพอใจที่เพิ่มมาก
ขึ้น
5. ปัจจัยด้านกระบวนการจะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย จึงควรพัฒนาความความรวดเร็ วและ
ความถูกต้องในการให้บริ การ โดยการเพิ่มพนักงานรับแจ้งเรื่ องและซ่ อมแซมให้ แต่ละโครงการ รวมทั้งจัดระบบการ
ให้บริ การใหม่ เพื่อทาให้การบริ การเป็ นระบบมากขึ้น
6. ปั จจัยด้านพนักงานจะมี ความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการขาย ควรพัฒนาในส่ วนการจัดอบรม
พนักงานรับแจ้งเรื่ องของการ Service mind และการให้บริ การด้วยความเต็มใจและรอยยิม้
7. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่ งแวดล้อมภายในโครงการ) จะมีความพึงพอใจต่อการบริ การหลังการ
ขาย ซึ่ งควรปรับปรุ งในเรื่ องระบบการแลกบัตรเข้าออกหมู่บา้ น โดยอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดต่อ
การแลกบัตรเข้าออกของบุ คคลภายนอกที่ เข้ามาติ ดต่อในหมู่บา้ น ส่ วนการจอดรถยนต์ในพื้นที่ ส่วนกลาง โดยทา
สติ๊กเกอร์ การเข้าออก และทาพื้นที่เหลือเป็ นพื้นที่จอดรถให้เช่าเพิ่มโดยจ่ายชดเชย นอกจากนี้ ความสะอาดถนนภายใน
หมู่บา้ น ควรมีการจัดวางถังขยะในพื้นที่ส่วนกลางและมีรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะให้มากขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจยั ข้างต้น จึ งแนะนาให้นาผลไปศึกษาในรายละเอียดในเชิงลึกต่อไป ถึงความต้องการของ
แต่ละลักษณะประชากรศาสตร์ ต่อความต้องการในปั จจัยต่าง ๆ เพื่อนาผลที่ ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ไปจากัดให้
ขอบเขตการศึกษาครั้งต่อไปแคบลง เพื่อง่ายต่อการศึกษาได้ตรงต่อความต้องการมากขึ้น
2. จากผลการวิจยั ข้างต้น ควรศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการและสภาพปั จจัยภายนอกที่ เ กี่ ยวข้องกับ
หมู่บา้ นจัดสรรในอนาคต เพื่อเป็ นการวางแผนในการพัฒนาการบริ การเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยู่
อาศัยในอนาคตได้ทนั ที เพื่อทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยได้ความพึงพอใจได้มากกว่าที่คาดหวัง
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