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บทคัดยอ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ไดนําแอพพลิเคชัน Home Service มาใชสําหรับ
ลูกบานแสนสิริในป 2556 เพื่อแกไขปญหาการที่ลูกบานไมไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จากทางโครงการ
โดยคาดวาแอพพลิเคชัน Home Service จะทําใหสามารถติดตามขอมูล ขาวสาร และการแจงเตือน
ตางๆ จากทางโครงการไดอยางครบถวน สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น เพราะลูกบานสามารถ
ใชแอพพลิเคชัน Home Service ไดทุกที่ ทุกเวลาผานทางโทรศัพทมือถือ และลดเวลาที่ลูกบานตอง
เดิ น ทางเข า มาติ ด ต อ กั บ ทางโครงการโดยตรง อย า งไรก็ ต ามจํ า นวนลู ก บ า นที่ ใ ช แ อพพลิ เ คชั น
Home Service อยางตอเนื่องยังมีจํานวนนอย ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุงศึกษาถึงปจจัยใดที่สงผลตอ
การตัดสินใจใชแอพพลิเคชัน Home Service ของลูกบานแสนสิริ โดยกรอบการวิจัยพัฒนา
แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) และ DeLone
and McLean (2013) และปจจัยความสําเร็จที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการ
บริการลูกคากับระบบบริการตนเอง (Self service) และแอพพลิเคชันโทรศัพทมือถือ (Mobile
Application)
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมประชากรลูกบานของบริษัท แสนสิริที่เคยใชแอพพลิเคชัน Home service ทั้งในเขต
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ในโครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ ร องรั บ การใช ง านแอพพลิ เ คชั น นี้ จํ า นวน
59 โครงการ เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด รั บ ตอบกลั บ จํ า นวน 165 ชุ ด
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ดวยสมการถดถอยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่สงผล
ตอการใชงานแอพพลิเคชัน Home Service ที่มีตอลูกบานบริษัท แสนสิริ พบวา คุณภาพของขอมูล
คุณภาพของระบบ คุณภาพของบริการ ระดับความคาดหวังของผูใช แรงกระตุ นภายนอก และ
ความพึงพอใจของผูใชสงผลตอความตั้งใจใชงานแอพพลิเคชัน Home service อยางมีนัยสําคัญ
โดยสวนคุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของบริการ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของผูใช นอกจากนี้ระดับอิทธิพลของความคาดหวังของผูใชที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใช
งาน และระดับอิท ธิพลของแรงกระตุนภายนอกที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชงานจะยังขึ้นอยูกับ
ความเขากันไดกับวิถีชีวิตของผูใชระบบ
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ ในแงธุรกิจทําใหบริษัทและองคกรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน สามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการตนเองใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและสอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิตของลูกคาแตละกลุมไดอยางครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งจะชวย
สงเสริมใหลูกคาใชงานระบบอยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: แอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ, ระบบบริการตนเอง, อสังหาริมทรัพย, ความเขากันได
กับวิถีชีวิต, ความพึงพอใจของผูใช, ความตั้งใจที่จะใชงาน, แรงกระตุนภายนอก, ความ
คาดหวังของผูใช
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ABSTRACT

Sansiri Public Company, LTD implemented Home Service Application
for own Real Estate Residents in 2013 to resolve the matter about missing important
information from Condo service management. The following expected benefit
towards the residents are residents can effectively follow the important information
and any notifications from Condo service management more completely,
conveniently and immediately because they can be able to use the application
by no limit of place and time via smartphone, and they do not waste time on
directly contacting of Condo service management staff at their office. However,
the residents’s usage rate of the application was lower than expected. Therefore,
this research aims to study the factors that Influence Home Service Application
usage. The research conceptual framework was developed from DeLone and McLean
(1992) and DeLone and McLean (2003) including to IS Success Factors from
Self Service model and Mobile Application.
This study collected data from 165 residents who were experienced in
download and use Home Service application and live in Sansiri Real Estate 59 places,
both in Bangkok and metropolitan, which support service of the application.
The Regression analysis was conducted to examine the relations between the factors
affecting the Sansiri Real Estate residents’ Home Service Application usage.
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The research results show (1): Information quality, System quality, Service quality,
User expectation, extrinsic motivation and User satisfaction have influences
to Intention to use of Home Service application. (2) User expectation effecting on
Intention to use depends on Compatibility with lifestyle. (3) At the same way,
extrinsic motivation effecting to Intention to use depends on Compatibility with
lifestyle.
This result can be applied for any companies to improve and leverage
Self Service System in order to meet customer satisfaction and relevant to different
lifestyle of users.
Keywords: Mobile application, Self Service system, Real Estate, Compatibility with
Lifestyle, User Satisfaction, Intention to use, Extrinsic Motivation, User
Expectation

