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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้พักอาศัย
โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย จ านวน 390 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  t-test f-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้พักอาศัยที่เพศต่างกันมีความพึงพอใจด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน ผู้พักอาศัยอาชีพแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ด้านบริหารงบประมาณ ด้านอ านวยความสะดวก ด้านบริหาร
สิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน  2) ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคลท านายความพึงพอ
ใจความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ได้ร้อยละ 28.50 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้าน
บุคคล  และด้านกระบวนการท านายความพึงพอใจด้านบริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 28.40 ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการท านายความพึงพอใจด้านอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 26.70 ส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการท านายความพึงพอใจด้านบริหาร
สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 20.10 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการท านายความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัยได้ร้อยละ 24.20 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  และด้านทัศนคติท านายความพึง
พอใจด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ได้ร้อยละ 26.50  การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้าน
ทัศนคติท านายความพึงพอใจด้านบริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 16.80 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานท านายความพึงพอใจด้านอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 24.10 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์  ด้านความง่ายต่อการใช้งานท านายความพึงพอใจด้านบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 42.50 และ การยอมรับ
เทคโนโลยี  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติท านายความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ได้ร้อยละ 20.60  
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ การบริหารจัดการ 
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ABSTRACT 

 
This aims of this research are: (1) to study satisfaction with property management companies of 

condominiums in the Bangkok metropolitan area and personal factors; (2) to study the influence of 
marketing mixes and technology acceptance influencing satisfaction with property management 
companies of condominiums in the Bangkok metropolitan area by using a questionnaire to collect the 
data from 390 condominium residents in the Bangkok metropolitan area. The statistics for data analysis 
were t-test, f-test, and multiple regression.  The study results revealed that: (1) the gender of the 
residents had different satisfaction levels for budget management. The occupations of the residents 
influenced their satisfaction levels with common property management, budget management, 
convenience, environmental management, and security at a statistically significant level of 0.01, but age, 
education level and average income had no difference in terms of satisfaction; (2) the marketing mixes 
included product, price, people, forecast management satisfaction of common property management was 
28.50%, the marketing mixes including price, person, process forecast management and satisfaction with 
convenience was 26.70%, the marketing mixes including price, place, process forecast management and 
environmental satisfaction management was 20.10%, and the marketing mixes including product, price, 
process forecast management, and satisfaction with security was 24.20%. For technology acceptance, 
attitude and ease of use were factors for forecast management satisfaction of property management at 
26.50%. Technology acceptance, ease of use and attitude were factors of forecast management 
satisfaction on budget management was16.80%. Technology acceptance for benefits and ease of use 
were factors for forecast management satisfaction and convenience at 24.10%. Technology acceptance 
for benefit and ease of use were factors for forecast management satisfaction with environmental 
management at 42.50%. Technology acceptance in terms of ease of use and attitude were factors that 
forecast management satisfaction with security at 20.60% percent. 
 
Keywords: Technology Acceptance, Satisfaction, Management 
 

บทน า 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางบวกจากความเจริญของกรุงเทพมหานคร การขยายตัว
เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการเติบโต
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของอาคารชุดที่อยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียมที่เติบโตมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภท  
อื่น ๆ  ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 เป็นช่วงที่ตลาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างมากอ้างอิงจาก
ข้อมูลจากการจัดท าโดยสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด มหาชน พบว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายอยู่ที่ร้อยละ18.74  และในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ายอดขายรวมมากถึง 511,187 ล้าน
บาทซึ่งนับเป็นปีท่ีสูงที่สุดในรอบ 10 ปี   
 จากการเพิ่มขึ้นของโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้ธุรกิจกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการโครงการที่พัก
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อาศัยประเภทแนวดิ่งหรือคอนโดมิเนียม มีผู้ เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มองเห็นถึงโอกาสในกลุ่มธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นนธุรกิจที่สามารถช่วงชิงลูกค้าได้ง่ายจากลักษณะของสัญญา
เป็นสัญญาระยะสั้น ส่งผลให้การพัฒนากลยุทธ์ทางด้านแข่งขันของกลุ่มธุรกิจนี้ มีความส าคัญอย่างมาก ผู้ประกอบการต้อง
พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการด าเนินการในด้านการให้บริการในมิติต่าง  ๆ เช่น ด้านรูปแบบการให้บริการแก่
เจ้าของร่วมที่ตอบโจทย์ในด้านการใช้ชีวิตอย่างครบถ้วน  ราคาค่าบริการที่คุ้มค่าที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของค่าส่วนกลาง  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกตลอดเวลาและทันสมัย สิทธิพิเศษจากบริการต่าง  ๆที่สามารถจัดหามาให้ลูกบ้านได้ 
บุคลากรที่มีความสามารถ  และการจัดการด้านสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการที่พักอาศัย เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับเจ้าของร่วม  ส่งผลให้
เจ้าของร่วมมีความรู้สึกผูกพันธ์และอยากใช้บริการหรือต่อสัญญาต่อไป  
  หนึ่งในการพัฒนากลยุทธ์ที่ส าคัญ คือการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย 
โดยตามที่ เสริชย์ โชตพานิช (2563, น. 64 ) ได้แบ่งประเภทของงานบริหารจัดการอาคารออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่ม
งานบริการสนับสนุน คือ ด้านการบริหารอาคาร และงานบริการส านักงาน 2) กลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร ซึ่งในปัจจุบันบริษัท 
พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานท้ัง 2 กลุ่มให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
ของผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยที่บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ออกแบบมา
เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆแบบองค์รวม เช่น แจ้งเตือนและการจ่ายค่าน้ า  การแจ้งประกาศต่าง ๆ แจ้งเตือนการรับ
พัสดุ แจ้งซ่อม หรือบริการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ดังนั้นในการพัฒนาแอพพลิเคชันในส่วนนี้จะต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้
ง่าย มีการใช้งานสามารถสร้างประโยชน์เจ้าของร่วมได้อย่างแท้จริงซึ่งส่งผลท าให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติที่ดีเกิดความอยากใช้งาน
แอพพลิเคชันน้ี  แต่ในการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยนั้นต้องใช้งบลงทุนเป็นจ านวนที่สูงมาก โดยมีประเด็นส าคัญที่
ต้องศึกษาคือแอพพลิช่ันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้พักอาศัยหรือไม่ และในการออกแบบแอพพลิชัน
ส าหรับผู้พักอาศัยควรค านึงถึงเรื่องใดบ้างในการออกแบบ เพื่อไม่ให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า  
 จากสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจบริหารอาคาร ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบสายงานกลยุทธ์ของ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง และมีบริษัทย่อยในการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดที่อยู่อาศัย  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและสนใจที่จะท าวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจ
เม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าผลของการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์
ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ใน
โครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับ ปัจจัยส่วนบุคคล   
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพล ของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 
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 3. การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแนวคิดพื้นฐานทางด้านการตลาด 
ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางให้บริการ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
ซึ่งเป็น 4 สิ่งที่องค์กรจะต้องบริหารจัดการให้มีการจัดส่วนประสมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ 
 แต่ส่วนประสมทั้ง 4 นั้นยังไม่เพียงพอส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าบริการและตลาดบริการ(กฤษณา รัตนพฤกษ์, 
2555) ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการจะมีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมากจากส่วนประสมทางการตลาดเดิมคือ 4Ps โดยเพิ่ม
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ บุคลากร (People) กระบวนการการให้บริการ (Process) และการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation) 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (Product) 
หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เสนอขายต่อลูกค้า รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : หน้า 53) ได้ให้ความหมายของค าว่า บริการ เช่น 
ธนาคาร โรงแรม การขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง  มีจุดมุ่งหมายของของการท าธุรกิจที่เน้นในส่วนประโยชน์ใช้สอย การ
บริการจะมีความแตกต่างจากสินค้าประเภทมีรูปร่างตรงสถานที่ผลิตจะเป็นทั้งสถานที่ขาย สถานที่บริโภค และเป็นการ
น าเสนอ ณ สถานท่ีก าหนดพิเศษ เวลาที่ก าหนดเมื่อ น าเสนอแล้วก็จะจบสิ้น จะปรับปรุงมาน าเสนอใหม่หรือคืนสินค้าไม่ได้  

ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน และเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้กับธุรกิจ  รังสรรค์                      
เลิศในสัตย์ (2557, น. 71) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตั้งราคามีรูปแบบและวิธีการต่างๆมากมาย ทั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของ
อุตสาหกรรม ประเภทสินค้า รวมถึงการที่ช่องทางการจัดจ าหน่ายของแต่ละตลาดที่ไม่เท่ากันท าให้รูปแบบการตั้งราคาย่อม
แตกต่างกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารเพื่อโฆษณา สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สุดดวง     
เรืองรุจิระ (2553, น. 266) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมทางการตลาดเป็นการท าให้กลุ่มลูกค้ารู้จักและเกิดความสนใจในตัวสินค้า  
ดังนั้นนักการตลาดต้องหาวิธีในการติดต่อสื่อสารที่ก่อให้เกิความน่าสนใจตัวสินค้าจากลูกค้า 

ด้านสถานที่ (Place) หมายถึง สุดดวง เรืองรุจิระ (2553, น. 205 - 206)  กล่าวไว้ว่า แม้ว่าจะมีสินค้าดี เท่าไหร่              
ก็ตาม สินค้านั้นจะมีประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยเท่านั้นถ้าผู้ผลิตไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะไปขายที่ไหน การอธิบายถึง
ช่องทางและสถานท่ีการจัดจ าหน่ายจึงเป็นเรื่องของกิจกรรมและองค์กรที่สร้างประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ และความเป็น
เจ้าของเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมายได้ 

ด้านพนักงาน (People) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 
กล่าวคือ ผู้บริหารมีส่วนในด้านของการก าหนดนโยบายการให้บริการ ส่วนพนักงานผู้ให้บริการที่ต้องเป็นผูพ้บและให้บริการกับ
ลูกค้าโดยตรงจะต้องมีนโยบายในการก าหนดกระบวนการและวิธีการปรับปรุงแก้ไขการบริการในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นและพนักงาน
ในส่วนสนับสนุนก็จะต้องท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่จะท าให้ การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ 

กระบวนการในการท างาน (Process) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถมีได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง เอาใจใส่ลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
เป็นต้น (Kotler, 1997) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ/สิ่งแวดล้อม (Physical Evidence) หมายถึง  ลักษณะสถานที่ ร้านค้า หรือบริษัทที่
ปรากฏแก่สาธารณะชนหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้และมั่นใจในคุณภาพของการบริการ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554)  อธิบายถึงความหมายของ

การยอมรับเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งที่ตามมาคือ การก่อให้เกิดการลงทุนกับ                
การยอมรับ 

ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) กล่าวว่าถึงความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส าคัญในการใช้
งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี โดยเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก่อให้เกิดประสบการณ์ความรู้และทักษะตลอดจนเกิดความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยี  

สิงหะ ฉวีสุขและ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ให้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ พฤติกรรม และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น 
สามารถสรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง การที่บุคคลน าเทคโนโลยีต่างๆที่ตนเองยอมรับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
บุคคลเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านพฤติกรรม ทัศนคติ และการใช้ง่ายเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้การน า
เทคโนโลยีมาใช้งานท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู้และทักษะในการใช้งานเพิ่มเติม 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) 
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วย เหตุผล 

(Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Ajzen (1991) ซึ่ง  F. D. Davis, Bagozzi, R. P., และ Warshaw (1989) เป็น
ผู้คิดค้นทฤษฎีดังกล่าวขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ โดยที่ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้คือ  

Perceived Usefulness หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ซึ่งเป็นตัว ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคล 
กล่าวคือ แต่ละคนจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างไรบ้าง 

Perceived Ease of Use หมายถึง การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งเป็นตัวก าหนดการรับรู้ ในปริมาณหรือ
ความส าเร็จที่จะได้รับว่าตรงกับท่ีต้องการหรือไม่ 

Attitude toward Use หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ในส่วนของแต่ละบุคคลว่ามีความสนใจที่จะใช้ระบบหรือ
เทคโนโลยีหรือยอมรับการใช้งาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ  (K. Davis, 
1981) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือการพยายามที่จะขจัดความตรึงเครียด ความกระวน
กระวาย หรือสภาวะที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลในร่างกาย เมื่อสามารถขจัดสิ่งต่างๆได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่
ตนเองต้องการ 

อุทัยพร  สุดใจ (2545) ให้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจ หรือ มี
เจตคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ ทั้งในด้านวัตถุและในด้านจิตใจ  ความพึง
พอใจเป็นเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนะอันเนื่องมาจากสิ่งจูงใจและสิ่งเร้า 
การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 

โดยสรุปจากการทวบทวนแนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ ประกอบกับการพิจารณาถึงหลักการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพและหน้าที่หลักของผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร ตัวช้ีวัดด้านระดับความพึงพอใจของผู้พักอาศัย
ในอาคารเกิดจากคุณภาพของการบริการด้านการบริหารจัดการอาคารของผู้ที่มีหน้าท่ีในการบริหารอาคารในแต่ละด้าน ดังนี ้
1) การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง 2) การบริหารจัดการงบประมาณ 3) การอ านวยความสะดวก 4) การดูแลสิ่งแวดล้อม และ               
5) การดูแลด้านความปลอดภัย  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยในเขต
กรุงเทพมาหานครและปริมณฑล  จ านวน 16,296 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
390 ตัวอย่าง  

ขั้นตอนการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มงานของพนักงาน

ธนาคารออมสินเป็นหน่วยสุ่ม 
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มแบบระบบ (Systematic Sampling)  โดยการเก็บตาม จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม

กลุ่มไว้ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ และรายได้

จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ จ านวน 26 ข้อ  
ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  ด้านรับรู้ถึงประโยชน์  และ

ด้านทัศนคติ จ านวน 12 ข้อ 
ส่วนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ด้านบริหาร

งบประมาณ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านบริหารสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย จ านวน 20 ข้อ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

น าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น  2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้                

ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย             
ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 
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ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีอัตราเงินเดือนระหว่าง  
35,001 – 45,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.10 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79  ระดับ
การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87 อัตราเงินเดือน ผู้ตอบ
สอบถามส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือน ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท  จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคาและด้าน
กายภาพและการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 และด้านบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เทคโนโลยี การรับรู้เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานของแอพพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 ด้านทัศนคติต่อแอพพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
บริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดังนี ้
สมมติฐานที่  1 ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้                  

ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกัน 

เพศ ผู้พักอาศัยท่ีเพศต่างกันมีความพึงพอใจด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อายุ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่ อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
ระดับการศึกษา ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 
อาชีพ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันในด้านบริหารทรัพย์ส่วนกลาง             

ด้านอ านวยความสะดวก ด้านบริหารสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ                     
ด้านงบประมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายได้ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกันในทุกด้าน  
 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 
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2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ได้ร้อยละ 28.50  

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณได้ร้อยละ 28.40 

2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวก 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย  ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000             
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 26.70 
 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 20.10  
 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยได้ร้อยละ 24.20 

สมมติฐาน 3 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านทัศนคติ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย 
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 3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์ส่วนกลาง  
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับเทคโนโลยี ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางได้ร้อยละ 26.50 
 3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยด้านการบริหาร
งบประมาณ 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับเทคโนโลยี ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 16.80 
 3.3 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยด้านการอ านวยความ
สะดวก 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับเทคโนโลยี ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวกมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 24.1 
 3.4 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยด้านการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับเทคโนโลยี ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 42.50 
 3.5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยด้านความปลอดภัย 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณการยอมรับเทคโนโลยี ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้  เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย ได้ร้อยละ 20.60  
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สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์                 
ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี ้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และอัตราเงินเดือนที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกัน 

1.1 เพศ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากผู้ใช้บริการเพศหญิงจะมีการศึกษารายละเอียดด้านการใช้งบประมาณต่างๆของโครงการอาคารชุด ทั้งในด้านรายรับ 
และรายจ่ายมากกว่าผู้ใช้บริการเพศชาย ท าให้ผู้ใช้บริการเพศหญิงรับรู้ที่มาของการใช้งบประมาณในด้านต่างๆอย่างละเอียด
ท าให้เกิดเป็นความพึงพอใจในการบริหารจัดการในด้านนี้มากกว่าผู้ใช้บริการเพศชาย 
 1.2 อายุ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน เนื่องจากการให้บริการนั้นมีความเท่าเทียมกันในทุกวัย
ของผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐฐา เสวกวิหาร (2560) ที่ได้กล่าวไว้ว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่แตกต่างกัน   
 1.3  ระดับการศึกษา ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่ปัจจัยสวนบุคคล ได้แก่ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน เนื่องจากการให้บริการ
ของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ให้บริการอย่างความเท่าเทียมกันกับผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อัยรดา คงสินชัย และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) กล่าวว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการโรงพยาบาลสินแพทย์ ล าลูกกา ที่แตกต่างกัน 
 1.4  อาชีพ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพ
เพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การอ านวยความสะดวก ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เนื่องจากอาชีพท่ีแตกต่างกันท าให้ผู้ใช้บริการหรือผู้พักอาศัยมีลักษณะ บุคลิก และระดับความคาดหวังในการบริการที่ไม่
เท่ากัน สอดคล้องกับ (ณัฐฐา เสวกวิหาร, 2560) กล่าวว่าเมื่อพิจารณาด้านอาชีพพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่แตกต่างกัน 
 1.5 อัตราเงินเดือน ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน เนื่องจากการมีความเท่าเทียม
กันแก่ของผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธวัช เขมธร (2552) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาการบริการหลังการขายที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยบ้านจัดสรร กรณีศึกษา บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด(มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุและรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในบริการหลังการ ขายแตกต่างกัน 

2. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยโดยมีค่า sig เท่ากับ 0.000 ท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในทุกด้าน หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับ วราภรณ์ กิติแก้วทวีเสริฐ 
และศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี, (2564) ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในแต่ละด้าน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่
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อาศัยต่อการจัดการหมู่บ้านกานดา กม.18 และ อ านาจ วังจีน (2563) ได้ท าการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มี
ความสอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดท่ีพักอาศัย 
 2.1 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ สามารถท านาย
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ได้ร้อยละ 28.50 เนื่องจากด้านผลิตภัณฑ์คือการ
ออกแบบการให้บริการที่ครอบคลุมการดูแลทรัพย์ส่วนกลางได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ด้านราคาคือการตั้งราคาค่าส่วนกลาง
ได้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และด้านบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีจะดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี
และพร้อมใช้งาน ทั้ง 3 ปัจจัยจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพย์
ส่วนกลาง 
 2.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจ ด้านการบริหารงบประมาณ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านบุคคล  และด้านกระบวนการ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 28.40 เนื่องจากด้านราคาคือการก าหนดค่าส่วนกลาง และรายได้ส่วนอื่นๆเหมาะสม ด้าน
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการคบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และด้าน
กระบวนการคือมีกระบวนการในการเรียกเก็บค่าส่วนกลางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจ ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.3  การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการ ด้านการอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 26.70 เนื่องจาก ด้านราคาคืออัตราการเก็บค่าส่วนกลางที่มีความเหมาะสม  
ด้านการส่งเสริมการตลาดคือการจัดกิจกรรมหรือส่วนลดเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และด้านกระบวนการคือ
การออกแบบกระบวกการต่างๆที่ดี ท าให้เกิดความพึงพอใจด้านอ านวยความสะดวก 
 2.4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการการบริหารสิ่งแวดล้อม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น
คือส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ สามารถท านายความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการ ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 20.10 เนื่องจากด้านราคาคือการตั้งราคาค่าส่วนกลางได้  ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายเนื่องจากการมีช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนเมื่อเกิดกรณีที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆในโครงการ และด้านกระบวนการคือการออกแบบกระบวนการท างานให้สามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงการให้มีสภาพที่สวยงามน่าอยู่อยู่เสมอ ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านบริหารสิ่งแวดล้อม 
 2.5 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ 
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือส่วน
ประสมทางการตลาดสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนประสมทาง
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การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ด้านความ
ปลอดภัย ได้ร้อยละ 24.20 ด้านผลิตภัณฑ์คือการก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัให้มีความเหมาะสม ด้านราคาคือการตั้ง
ราคาค่าส่วนกลางได้เหมาะสม และด้านกระบวนการคือการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสม 
ส่งผผลต่อความพึงพอใจด้านความปลอดภัย 

3. การวิเคราะห์ การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านทัศนคติ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับ 
วุฒิกร บุญลือ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2562) ได้กล่าวว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชันซื้อขายเกษตรอินทรีย์  พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล และคณะ (2563) กล่าวว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ได้แก่ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน และด้านการน ามาใช้งานจริง ส่งผล ต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน GHB ALL แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.1 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้            
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความการบริหารทรัพย์ส่วนกลาง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือการยอมรับเทคโนโลยีสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพย์ส่วนกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ได้ร้อยละ 26.50 เนื่องจากแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยที่ง่ายในการใช้งาน และผู้ใช้บริการ
มีทัศนคติที่อยากใช้ในการแจ้งซ่อมทรัพย์ส่วนกลาง มีวิธีการใช้ทรัพย์ส่วนกลางต่างๆอธิบายในแอพพลิเคชัน หรือสามารถ
สามารถจองใช้พื้นส่วนกลางได้ ท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางต่างได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผู้พัก
อาศัยหรือเจ้าของร่วมมีความพึงพอใจ 
 3.2 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้              
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
การยอมรับเทคโนโลยีสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการบริหารงบประมาณ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 16.80 เนื่องจากแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการติดตามค่าส่วนกลาง 
และค่าบริการต่างๆจากผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมได้ท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้            
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
การยอมรับเทคโนโลยีสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ สามารถท านายความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการ ด้านการการอ านวยความสะดวก ได้ร้อยละ 24.10 เนื่องจากว่าแอพพลิเคชันจะมีสิ่งช่วยอ านวยความ
สะดวก ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมรับรู้ถึงประโยชน์ ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจาก
คุณสมบัติเหล่านั้น ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก 
 3.4 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้            
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ
การยอมรับเทคโนโลยีสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ สามารถท านายความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 42.50 เนื่องจากแอพพลิเคชันมีคุณสมบัติในการรับการแจ้งเรื่อง
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ส่วนกลางเสียหายช ารุดต่างๆ หากผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมรับรู้ถึงประโยชน์ของคุณสมบัติเหล่านี้ และแอพพลิเคชันมีความ
ง่ายต่อการใช้งานจะท าให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.5 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้              
เมเนจเม้นท์ ในโครงการอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการยอมรับ
เทคโนโลยีสามารถท านายแนวโน้มความพึงพอใจด้านความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี              
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติ สามารถท านายความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ด้านการความปลอดภัย             
ได้ร้อยละ 20.60 เนื่องจากแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการคัดกรองผู้มาติดต่อและเข้ามาในโครงการได้ 
ซึ่งถ้าหากระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย จนผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่อยากใช้งานคุณสมบัตินี้ จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความปลอดภัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ควรพัฒนาการด าเนินงานทางด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการหรือผู้พักอาศัยสามารถรับรู้ถึงความสวยงาม ความสะอาด
เรียบร้อยได้ง่ายที่สุด กรณีที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ความช านาญในการดูแล เช่น ต้นไม้ชนิดพิเศษ หรือสวนในลักษณะ
แนวดิ่ง บริษัทควรจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาด าเนินการเพื่อให้เกิดการดูแลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2. บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ควรให้ความส าคัญในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการให้บริการและให้ความส าคัญ
ในทุกๆองค์ประกอบของส่วนประสมของการตลาด  

3. บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จะต้องมีการวางกลยุทธ์ทางด้านรูปแบบการให้บริการ ด้านกลยุทธ์ราคา และ
ด้านต้นทุนของบริษัทให้มีต้นทุนการให้บริการที่ไม่สูงมากเกินไป โดยอาจมีการหาพันธมิตรด้านต่างๆมาสร้างความร่วมมือใน
การให้บริการ และเกิด Economic of scale  

4. บริษัทพร็อพเพอร์นี้ เมเนจเม้นท์ต้องให้ความส าคัญในการออกแบบ เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) 
ให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านของการบริหารจัดการ เช่น กระบวนการในการจองใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง กระบวนการในการ
ติดต่อเรื่องเอกสาร กระบวนการในการช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องมีความสะดวกรวดเร็ว และติดต่อง่าย โดยสามารถน า
เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไม่ต้องเพิ่มบุคคลากร 

5. บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจท์เม้ท์ จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะในการ
สร้างแอพพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัย ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วม หากบริษัท
ใดยังไม่มีในส่วนนี้และไม่อยากเสียเปรียบในการแข่งขันในตลาดจ าเป็นต้องเริ่มพัฒนาแอพพลิเคชันข้ึนมา หรือบริษัทใดมีแล้ว
ควรพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชันให้มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมให้ได้มากยิ่งขึ้น  

6. บริษัทพร็อพเพอร์นี้ เมเนจเม้นท์ท่ีต้องการพัฒนาแอพลิเคชันส าหรับผู้พักอาศัยต้องค านึงถึงเรื่องความง่ายในการ
ใช้งานเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เนื่องจากผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมมีปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกัน เช่น มีวัยที่แตกต่างกัน มีความรู้
พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ต่างกัน แอพลิเคชันที่พัฒนาจะต้องมีความง่ายในการใช้งานส าหรับทุกวัย ควรใช้บริการผู้ออกแบบ 
UX/UI เพื่อให้แอพพลิเคชันท่ีเกิดขึ้นมีคความง่ายต่อการใช้งาน 

7. ในปัจจุบันพบว่าบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ ได้ท าโปรแกรมทางการตลาดโดยการสรรหาส่วนลดหรือโปรโม
ชันต่างๆมาให้กับผู้พักอาศัย เช่น ส่วนลดการซื้อของ ส่วนลดค่าบริการอื่นๆ หมุนเวียนกันไปในแอพพลิเคชันซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วม แต่ประเด็นส าคัญที่ควรให้ความส าคัญคือผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมได้รับทราบถึงโปรโมชัน 
หรือประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่ ดังนั้นบริษัทจะต้องเพิ่มการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ในส่วนน้ีให้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุลว่งได้ด้วยดีเป็นอยา่งยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 
ที่ปรึกษาหลัก ผู้ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ ตลอดจนตรวจตรา แก้ไข และติดตามความคืบหน้า มอบความกรุณาเอาใจใส่ในการท า  
สารนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วง และขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์              
ชาญโกศล และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ที่ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาท าแบบสอบถามและให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยอ านวยความสะดวกในการศึกษา           
เล่าเรียน และที่ขาดไม่ได้คือคุณปิ่นฤทัย สุธีรพงศ์ ที่ช่วยเหลือทางด้านความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงเพื่อน ๆ 
ร่วมช้ันเรียนทุกคนท่ีคอยเป็นก าลังใจให้กันและกัน พร้อมทั้งคอยเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกัน ตลอดระยะเวลาใน
การเล่าเรียนครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณครอบครัวผู้ที่คอยเป็นก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
ได้รับการศึกษาในระดับสูง และเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตของผู้วิจัยให้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและ
การศึกษาในครั้งนี ้
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