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บทคัดย่อ
การนาโปรแกรมบริ หารจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์เข้ามาใช้ถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับ
ธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ และหอพัก เนื่ องจากมีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูล จัดการเก็บรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ รองรับกับส่ วนงานบริ การของธุ รกิจทั้งหมด คือการจองห้องพัก การเข้าพัก
การย้ายห้องพัก การออกจากห้องพัก และการแจ้งหนี้ ช่วยให้การทางานมีความเป็ นระบบ เกิดความ
ทันสมัยและความสะดวกสบายกับเจ้าของกิ จการและลูกค้าของกิจการ ซึ่ งโปรแกรมสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบด้วยกัน คือ รู ปแบบออนไลน์ รู ปแบบสแตนดาร์ ท และรู ปแบบเอนเตอร์ ไพรส์
ทั้ง สามรู ป แบบจะมี ค วามแตกต่ า งกันที่ ตวั ฮาร์ ดแวร์ คื อ เซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อมู ล ความ
แตกต่างกันทางด้านของการสื่ อสาร ความสามารถของแต่ละรู ปแบบขึ้นอยู่กบั ราคาและขนาดของ
ธุ ร กิ จ ทางด้า นซอฟต์แวร์ โ ปรแกรมทั้ง 3 รู ป แบบจะมี ล ัก ษณะการใช้ง านและวิธี ก ารติ ด ตั้ง ที่
เหมือนกัน ด้วยความสามารถของโปรแกรมที่ครอบคลุ มกระบวนการทางานภายในธุ รกิ จอพาร์
ทเมนท์และหอพัก จึ งนาไปสู่ การศึ ก ษาแนวทางการตัดสิ นใจและการประเมิ นการใช้โปรแกรม
บริ หารจัดการส าหรั บธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ โดยการศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาเกี่ ย วกับ
ลักษณะทัว่ ไปและวิธี การใช้งานของโปรแกรมบริ หารจัดการส าหรั บธุ รกิ จอพาร์ ท เมนท์ ศึ กษา
แนวทางการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้โ ปรแกรมบริ ห ารจัด การส าหรั บ ธุ ร กิ จ อพาร์ ท เมนท์ และเพื่ อ
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ประเมินผลการใช้โปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ โดยการเก็บรวบรวมด้วยการ
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ และหอพัก ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่นาโปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์มาใช้ จานวน 30 แห่ ง ประกอบด้วยเจ้าของ
ธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้โปรแกรม อพาร์ ทเมนท์หรื อหอพักละ 1 ราย รวม
เป็ น 30 ราย และพนักงานซึ่งเป็ นผูใ้ ช้โปรแกรม อพาร์ทเมนท์หรื อหอพักละ 1 ราย รวมเป็ น 30 ราย
จากการศึกษาในประเด็นของการตัดสิ นใจเลื อกใช้โปรแกรม พบว่า ลักษณะของกิ จการ
อพาร์ ทเมนท์ส่วนใหญ่ มีจานวนห้องอยูท่ ี่ 50 – 100 ห้อง จานวนพนักงานที่ใช้โปรแกรมส่ วนใหญ่
จะมี 1 คน และโดยส่ วนใหญ่แล้วเจ้าของอพาร์ ทเมนท์เป็ นผูใ้ ช้และดูแลระบบเอง สาเหตุที่เปลี่ยน
จากระบบเดิมมาเป็ นระบบบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ มีสาเหตุมาจาก ราคา/ค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการติดตั้งไม่แพงเกินไป และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ปั จจัย
ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้โปรแกรมบริ หารจัดการธุ รกิ จอพาร์ ท เมนท์อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาตามปั จจัยชี้ วดั ในแต่ละด้านพบว่า อันดับแรกคือ ปั จจัยทางด้านองค์กร รองลงมาคือ ปั จจัย
ทางด้าน Software / เทคนิค และปั จจัยทางด้านการบริ การของผูจ้ าหน่าย ตามลาดับ
สาหรับการศึกษาในประเด็นของการประเมินการใช้โปรแกรม พบว่า ผูใ้ ช้งานใช้โปรแกรม
บริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์มาระยะเวลา 2 – 3 ปี โดยความถี่ในการใช้โปรแกรม 2 – 4
ครั้งต่อเดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้โปรแกรมในส่ วนการจัดทาเอกสารต่างๆ เช่น การออกบิลค่าน้ า-ค่า
ไฟ สัญญาเช่า และคานวณอัตราค่าเช่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบปั ญหาจากการใช้งาน และ
มีวิธีในการแก้ปัญหาคือ การติดต่อสอบถามจากศูนย์ของบริ ษทั เจ้าของโปรแกรม และดาเนินการ
แก้ไขด้วยตนเอง/ศึกษาจากคู่มือ โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้โปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านจะพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านด้านผลดีและผลกระทบจากการ
ใช้โปรแกรมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านด้านความสามารถของโปรแกรม และด้านการอบรมพัฒนา
และการให้ความช่วยเหลือ ตามลาดับ
จากการศึกษาผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะคือ ผูต้ ดั สิ นใจเลื อกใช้โปรแกรมและผูใ้ ช้โปรแกรม
ต้องมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม โดยการศึกษาการใช้โปรแกรมจากคู่มือให้มากขึ้น สาหรับ
บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตและพัฒนาโปแกรมควรจัดฝ่ ายบริ ก ารลู กค้าให้มีจานวนมากขึ้ นเพื่อรองรั บ กับ การ
แก้ปัญหาจากการใช้งานได้รวดเร็ วทันเวลา ด้านการทาเว็บไซต์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของผู้
จัดจาหน่าย ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสาร
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กับผูใ้ ช้โปรแกรมให้สามารถสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกันได้ง่ายและรวดเร็ ว ด้านการอบรม
พัฒนาและการให้ค วามช่ วยเหลื อ บริ ษ ทั อี ออฟฟิ ศออนไลน์ จากัด ควรมี ก ารจัดอบรมการใช้
โปรแกรมให้แก่ผใู ้ ช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อผูใ้ ช้งานจะมีความเข้าใจทางด้านการใช้โปรแกรมมากขึ้น
และช่วยลดปั ญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรมลงได้

ง

คานิยม
ปั ญหาพิเศษฉบับนี้ จดั ทาขึ้นจนสาเร็ จเรี ยบร้อยเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่ องด้วยความอนุ เคราะห์
จากรองศาสตราจารย์ ดร.อานวย แสงโนรี ประธานกรรมการปั ญหาพิเศษ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา
ชี้ แนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยละเอี ยด จนทาให้ได้รายงานที่ สมบูรณ์ สร้ าง
ความภูมิใจแก่คณะผูจ้ ดั ทาอย่างมาก รวมทั้งรองศาสตราจารย์ศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์ กรรมการ
สอบปั ญหาพิเศษ ที่กรุ ณาให้คาแนะนาในส่ วนของการสอบปั ญหาพิเศษ ตลอดจนอาจารย์ประจา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ที่ได้ให้ความช่ วยเหลื อ และประสิ ทธิ ประสาทวิชาตลอดหลักสู ตร
การศึกษา คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุ ณบริ ษทั อี ออฟฟิ ศออนไลน์ จากัด ที่ ให้ค วามกรุ ณาเอื้ อเฟื้ อ
ข้อมูลและรายละเอียดอันเป็ นประโยชน์ต่อการทาปั ญหาพิเศษครั้งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความ
อนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บริ หารงานทัว่ ไป และนักวิช าการศึ กษา
วิทยาลัยการบริ หารและจัดการทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีตลอดมา
สุ ดท้ายนี้ คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุ ณ คุณพ่อคุ ณแม่ที่รักและเคารพอย่างสู ง รวมถึ ง
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็ นกาลังใจ ให้คาปรึ กษาและความช่วยเหลือในทุกเรื่ อง
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สารบัญ

บทคัดย่อ
คานิยม
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ปภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพท์
การตรวจเอกสาร
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวความคิด
ระเบียบวิธีวจิ ยั
บทที่ 2 ความเป็ นมาของเทคโนโลยีที่ศึกษา
ความเป็ นมาของโปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั อีออฟฟิ ศออนไลน์ จากัด
รู ปแบบของโปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
คุณสมบัติของโปรแกรมบริ หารจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
การทางานของโปรแกรมบริ หารจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
เมนูการใช้งานของโปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
บทที่ 3 ผลการศึกษา
การตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
การประเมินการใช้โปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 4 สรุ ปและข้อเสนอแนะ
สรุ ป
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมบริ หารจัดการ
สาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
ภาคผนวก ข แบบสอบถามเรื่ องการประเมินการใช้โปรแกรมบริ หารจัดการ
สาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์

หน้า
51
51
53
54
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57
62
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งตามรู ปแบบของการใช้งาน
2 คุณสมบัติของโปรแกรมบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
3 จานวนและร้อยละของลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4 จานวนและร้อยละของลักษณะกิจการของผูต้ อบแบบสอบถาม
5 จานวนและร้อยละของระบบบริ หารจัดการอพาร์ทเมนท์ที่เคยใช้
6 จานวนและร้อยละของสาเหตุที่เปลี่ยนจากระบบเดิมมาเป็ นระบบบริ หาร
จัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมน
7 จานวนและร้อยละของการพบปัญหาในการใช้โปรแกรม
8 ปัญหาที่พบจากการใช้ระบบบริ หารจัดการสาหรับธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
9 ผลการประเมินปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมจาแนกตาม
ด้านต่างๆ
10 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมทางด้านองค์กร
11 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมทางด้าน Software / เทคนิค
12 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรมทางด้านการบริ การของผูจ้ าหน่าย
13 ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
14 จานวนและร้อยละของลักษณะการทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
15 จานวนและร้อยละของระยะเวลาในการใช้โปรแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
16 จานวนและร้อยละของความถี่ในการใช้โปรแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
17 การใช้โปรแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
18 ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
19 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมของผูต้ อบแบบสอบถาม
20 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมจาแนกตามด้านต่างๆ
21 ระดับความพึงพอใจด้านผลดีและผลกระทบจากการใช้โปรแกรม
22 ระดับความพึงพอใจด้านความสามารถของโปรแกรม
23 ระดับความพึงพอใจด้านการอบรมพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือ
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สารบัญภาพ
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กรอบแนวความคิดของคาถามชุดที่ 1 แนวทางการตัดสิ นใจเลือกใช้โปรแกรม
กรอบแนวความคิดของคาถามชุดที่ 2 การประเมินผลการใช้โปรแกรม
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั อีออฟฟิ ศออนไลน์ จากัด
การเชื่อมต่อเข้าใช้งานโปรแกรมบนเครื่ อข่ายแบบ Online
ราคาซอฟต์แวร์ โปรแกรมใช้งานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
การเชื่อมต่อเข้าใช้งานโปรแกรมบนเครื่ อข่ายแบบ Standard
ราคาซอฟต์แวร์ ติดตั้งที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของอพาร์ ทเมนท์
ประเภทของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Enterprise
ราคาซอฟต์แวร์ ติดตั้งที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ได้ 1 เครื่ อง
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
หน้าจอเมนูโปรแกรม
ภาพหน้าจอเมนูการตั้งค่า
ภาพหน้าจอเมนูหอ้ งพัก
ภาพหน้าจอเมนูผพู้ กั
ภาพหน้าจอเมนูการจอง
ภาพหน้าจอเมนูสัญญาเช่า
ภาพหน้าจอเมนูมิเตอร์ น้ า มิเตอร์ไฟ
ภาพหน้าจอเมนูใบแจ้งหนี้
ภาพหน้าจอเมนูใบเสร็ จ
ภาพหน้าจอเมนูใบคืนห้อง
ภาพหน้าจอเมนูรายงาน
ภาพหน้าจอเมนู Calendar
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