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บทคัดย่อ 
 

การน าโปรแกรมบริหารจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนทเ์ขา้มาใชถื้อเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับ
ธุรกิจอพาร์ทเมนท ์และหอพกั เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล จดัการเก็บรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รองรับกบัส่วนงานบริการของธุรกิจทั้งหมด คือการจองห้องพกั การเขา้พกั 
การยา้ยหอ้งพกั การออกจากหอ้งพกั และการแจง้หน้ี ช่วยให้การท างานมีความเป็นระบบ เกิดความ
ทนัสมยัและความสะดวกสบายกบัเจา้ของกิจการและลูกคา้ของกิจการ ซ่ึงโปรแกรมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ รูปแบบออนไลน์ รูปแบบสแตนดาร์ท และรูปแบบเอนเตอร์ไพรส์ 
ทั้ งสามรูปแบบจะมีความแตกต่างกันท่ีตวัฮาร์ดแวร์คือเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ความ
แตกต่างกนัทางดา้นของการส่ือสาร ความสามารถของแต่ละรูปแบบข้ึนอยู่กบัราคาและขนาดของ
ธุรกิจ ทางด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้ ง 3 รูปแบบจะมีลักษณะการใช้งานและวิธีการติดตั้ งท่ี
เหมือนกนั ดว้ยความสามารถของโปรแกรมท่ีครอบคลุมกระบวนการท างานภายในธุรกิจอพาร์
ทเมนท์และหอพกัจึงน าไปสู่การศึกษาแนวทางการตดัสินใจและการประเมินการใช้โปรแกรม
บริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับ
ลกัษณะทัว่ไปและวิธีการใช้งานของโปรแกรมบริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ศึกษา
แนวทางการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ และเพื่อ



ข 
 

ประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ โดยการเก็บรวบรวมดว้ยการ
ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนท ์และหอพกั ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีน าโปรแกรมบริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนทม์าใช ้จ านวน 30 แห่ง ประกอบดว้ยเจา้ของ
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกใช้โปรแกรม อพาร์ทเมนท์หรือหอพกัละ 1 ราย รวม
เป็น 30 ราย และพนกังานซ่ึงเป็นผูใ้ชโ้ปรแกรม อพาร์ทเมนทห์รือหอพกัละ 1 ราย รวมเป็น 30 ราย  

จากการศึกษาในประเด็นของการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรม พบวา่ ลกัษณะของกิจการ 
อพาร์ทเมนทส่์วนใหญ่ มีจ านวนห้องอยูท่ี่ 50 – 100 ห้อง จ านวนพนกังานท่ีใชโ้ปรแกรมส่วนใหญ่
จะมี 1 คน และโดยส่วนใหญ่แลว้เจา้ของอพาร์ทเมนทเ์ป็นผูใ้ชแ้ละดูแลระบบเอง สาเหตุท่ีเปล่ียน
จากระบบเดิมมาเป็นระบบบริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท ์มีสาเหตุมาจาก ราคา/ค่าใชจ่้าย
ต่างๆในการติดตั้งไม่แพงเกินไป และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนท์อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาตามปัจจยัช้ีวดัในแต่ละดา้นพบวา่ อนัดบัแรกคือ ปัจจยัทางดา้นองคก์ร รองลงมาคือ ปัจจยั
ทางดา้น Software / เทคนิค และปัจจยัทางดา้นการบริการของผูจ้  าหน่าย ตามล าดบั 

ส าหรับการศึกษาในประเด็นของการประเมินการใชโ้ปรแกรม พบวา่ ผูใ้ชง้านใช้โปรแกรม
บริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนทม์าระยะเวลา 2 – 3 ปี โดยความถ่ีในการใชโ้ปรแกรม 2 – 4 
คร้ังต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมในส่วนการจดัท าเอกสารต่างๆ เช่น การออกบิลค่าน ้ า-ค่า
ไฟ สัญญาเช่า และค านวณอตัราค่าเช่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้าน และ
มีวิธีในการแกปั้ญหาคือ การติดต่อสอบถามจากศูนยข์องบริษทัเจา้ของโปรแกรม และด าเนินการ
แกไ้ขดว้ยตนเอง/ศึกษาจากคู่มือ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้โปรแกรมบริหารจดัการส าหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละดา้นจะพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นดา้นผลดีและผลกระทบจากการ
ใชโ้ปรแกรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นดา้นความสามารถของโปรแกรม และดา้นการอบรมพฒันา
และการใหค้วามช่วยเหลือ ตามล าดบั 

จากการศึกษาผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะคือ ผูต้ดัสินใจเลือกใช้โปรแกรมและผูใ้ช้โปรแกรม
ตอ้งมีความเขา้ใจในการใช้โปรแกรม โดยการศึกษาการใช้โปรแกรมจากคู่มือให้มากข้ึน ส าหรับ
บริษทัผูผ้ลิตและพฒันาโปแกรมควรจดัฝ่ายบริการลูกค้าให้มีจ  านวนมากข้ึนเพื่อรองรับกบัการ
แกปั้ญหาจากการใช้งานไดร้วดเร็วทนัเวลา  ดา้นการท าเวบ็ไซตโ์ฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของผู ้
จดัจ  าหน่าย ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโปรแกรมเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสาร
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กบัผูใ้ช้โปรแกรมให้สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได้ง่ายและรวดเร็ว ดา้นการอบรม
พฒันาและการให้ความช่วยเหลือ บริษทั อีออฟฟิศออนไลน์ จ ากัด ควรมีการจัดอบรมการใช้
โปรแกรมให้แก่ผูใ้ชง้านเพิ่มมากข้ึน เพื่อผูใ้ชง้านจะมีความเขา้ใจทางดา้นการใชโ้ปรแกรมมากข้ึน 
และช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากการใชโ้ปรแกรมลงได ้
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ค านิยม 
 

 ปัญหาพิเศษฉบบัน้ีจดัท าข้ึนจนส าเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยความอนุเคราะห์
จากรองศาสตราจารย ์ดร.อ านวย  แสงโนรี ประธานกรรมการปัญหาพิเศษ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา 
ช้ีแนะ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ โดยละเอียด จนท าให้ไดร้ายงานท่ีสมบูรณ์ สร้าง
ความภูมิใจแก่คณะผูจ้ดัท าอย่างมาก รวมทั้งรองศาสตราจารยศิ์ริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ กรรมการ
สอบปัญหาพิเศษ  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าในส่วนของการสอบปัญหาพิเศษ ตลอดจนอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ และประสิทธิประสาทวิชาตลอดหลกัสูตร
การศึกษา คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

นอกจากน้ีผูจ้ดัท าขอขอบคุณบริษทั อีออฟฟิศออนไลน์ จ ากดั ท่ีให้ความกรุณาเอ้ือเฟ้ือ
ขอ้มูลและรายละเอียดอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป และนักวิชาการศึกษา 
วทิยาลยัการบริหารและจดัการทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีตลอดมา 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ท่ีรักและเคารพอย่างสูง รวมถึง
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือในทุกเร่ือง 
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9 ผลการประเมินปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรมจ าแนกตาม 39 

ดา้นต่างๆ  
10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรมทางดา้นองคก์ร    40 
11 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรมทางดา้น Software / เทคนิค  41 
12 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรมทางดา้นการบริการของผูจ้  าหน่าย 42 
13 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      43 
14 จ านวนและร้อยละของลกัษณะการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม   44 
15 จ านวนและร้อยละของระยะเวลาในการใชโ้ปรแกรมของผูต้อบแบบสอบถาม  45 
16 จ านวนและร้อยละของความถ่ีในการใชโ้ปรแกรมของผูต้อบแบบสอบถาม  45 
17 การใชโ้ปรแกรมของผูต้อบแบบสอบถาม      45 
18 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชโ้ปรแกรมของผูต้อบแบบสอบถาม   46 
19 การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชโ้ปรแกรมของผูต้อบแบบสอบถาม   46 
20 การประเมินระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชโ้ปรแกรมจ าแนกตามดา้นต่างๆ  47 
21 ระดบัความพึงพอใจดา้นผลดีและผลกระทบจากการใชโ้ปรแกรม   48 
22 ระดบัความพึงพอใจดา้นความสามารถของโปรแกรม    49 
23 ระดบัความพึงพอใจดา้นการอบรมพฒันาและการใหค้วามช่วยเหลือ   50 



ซ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                      หนา้ 
1 กรอบแนวความคิดของค าถามชุดท่ี 1 แนวทางการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรแกรม  11 
2 กรอบแนวความคิดของค าถามชุดท่ี 2 การประเมินผลการใชโ้ปรแกรม  12 
3 โครงสร้างองคก์รของบริษทั อีออฟฟิศออนไลน์ จ  ากดั    17 
4 การเช่ือมต่อเขา้ใชง้านโปรแกรมบนเคร่ือข่ายแบบ Online    19 
5 ราคาซอฟตแ์วร์โปรแกรมใชง้านผา่นระบบอินเตอร์เน็ต    19 
6 การเช่ือมต่อเขา้ใชง้านโปรแกรมบนเคร่ือข่ายแบบ Standard    20 
7 ราคาซอฟตแ์วร์ติดตั้งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของอพาร์ทเมนท ์                21 
8 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Enterprise    21 
9 ราคาซอฟตแ์วร์ติดตั้งท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได ้1 เคร่ือง      22 
10 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม        24 
11 หนา้จอเมนูโปรแกรม        26 
12 ภาพหนา้จอเมนูการตั้งค่า        26 
13 ภาพหนา้จอเมนูหอ้งพกั         27 
14 ภาพหนา้จอเมนูผูพ้กั        28 
15 ภาพหนา้จอเมนูการจอง        28 
16 ภาพหนา้จอเมนูสัญญาเช่า       29 
17 ภาพหนา้จอเมนูมิเตอร์น ้า มิเตอร์ไฟ      30 
18 ภาพหนา้จอเมนูใบแจง้หน้ี       31 
19 ภาพหนา้จอเมนูใบเสร็จ        31 
20 ภาพหนา้จอเมนูใบคืนหอ้ง       32 
21 ภาพหนา้จอเมนูรายงาน        33 
22 ภาพหนา้จอเมนู Calendar        33 

 
 

 


