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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ กลุ่มคนวัยท างานที่เคยจอง
หอ้งพกัผ่าน Airbnb ที่พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างานที่มีเพศหญิง  อายุ 30 – 39 ปี สถานภาพโสด ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท ขึน้ไป กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบดว้ย รูปแบบ เนือ้หา ชุมชนเพื่อการส่ือสาร การ
ปรบัแต่ง การติดต่อส่ือสาร การเชื่อมโยง และการพาณิชยอ์ยู่ในระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวยั
ท างานท่ีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 องคป์ระกอบการ
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา และดา้นการเชื่อมโยง มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบีคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดร้อ้ยละ 25.8 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ผูใ้หบ้รกิารจองหอ้งพกั ในการน าไปปรบัปรุงพฒันาเว็ปเซต ์
และแอปพลิเคชั่นใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงน าไปพฒันาแผนกลยทุธด์า้นการบรกิาร 
การตลาด ของผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพัก เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพิ่มฐานลูกคา้ใหเ้พิ่ม และกลับมาใช้
บรกิารในครัง้ถดัไป 
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The objectives of this research are to study the factors influencing decision-making on 

booking accommodation via Airbnb among employees working in Bangkok metropolitan area. The 
sample consisted of four employees and the factors influencing decision-making to book 
accommodation via Airbnb in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was constructed and 
used as a tool to collect the data. The statistical methods used to analyze the data included 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way Analysis of Variance and Multiple Regression 
Analysis. The results found that the overall opinions of the elements of electronic commerce, 
consisting of Context, Content, Community, Customization, Communication and Commerce, were at 
a good level. The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: employees of 
different genders, marital status, occupation and average income per month had different decision 
making regarding booking accommodation via Airbnb among employees in Bangkok metropolitan 
area at a statistically significant level of 0.05. The elements of electronic commerce in terms of 
Context, Content and Connection influencing decision making on booking accommodations via 
Airbnb among employees working in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level 
of 0.05 and equal to 25.8%. Hotel booking agents may use the results of this study to improve their 
websites and online applications to meet the needs of customers, as well as developing customer 
service and marketing strategies. In addition, they obtained a competitive advantage in the business, 
increased their customer base, and kept the customers coming back. 

 
Keyword : Decision making, Airbnb, Booking accommodation, Employees, Bangkok metropolitan 
area 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างยิ่ง จาก 
ท่านอาจารย์ รศ. สุพาดา สิริกุตตา อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่ไดใ้หค้  าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ในงานวิจยัดว้ยเมตตาและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ตัง้แต่เริ่มจนงานวิจยัฉบบันีเ้สรจ็เรียบรอ้ย
สมบรูณ ์ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูไว ้ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคณุ ท่านอาจารย ์รศ.ศิริวรรณ เสรีรตัน ์ ที่กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นประธาน
ในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงไดร้บัเกียรติจาก อาจารย ์ดร.วรินทรา ศิรสิทุธิกุล และอาจารย ์ดร.พิชยั 
ภู่สัมพันธ์ ที่ไดใ้ห้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  และได้
เสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าในการจดัท างานวิจยันีใ้หส้มบรูณแ์ละมีคณุค่า 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามรูแ้ก่ผูว้ิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  และเจา้หนา้ที่ บคุลากรทกุท่าน 

สุดท้ายนี ้ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ครอบครัวอันเป็นที่รัก รวมถึงเพื่อนนิสิตร่วมรุ่น 
XMBA18 โดยเฉพาะเป้ิล ตอ้ง กบและนิง้ที่เป็นก าลังใจที่ดี แบ่งปันความรู ้ช่วยเหลือกัน ที่ส  าคัญ
อย่างยิ่งขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครัง้นีจ้นท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 
คณุค่าและประโยชนท์ี่พึงไดจ้ากงานวิจยัฉบบันี ้ จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ทางธุรกิจและผูท้ี่
สนใจ ความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันีผู้ว้ิจัยขอมอบใหก้ับครอบครวัตลอดจนครู  อาจารย ์ที่ได้
อบรมสั่งสอนชีแ้นะแนวทางที่ดีและมีคณุค่าตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1 

บทน า 

ภูมิหลัง 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และ

สรา้งรายได้ให้แก่ประเทศในด้านต่างๆ เช่น ท าให้เกิดการจ้างงาน การลงทุน กระจายรายได้สู่
ชุมชนและธุรกิจในหลายๆ ส่วน รวมถึงท าใหเ้กิดการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบบริการพืน้ฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใชส้  าหรบัรองรบัการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้เรื่อยๆ ในทกุปี 

จากการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางของส านกังานสถิติแห่งชาติรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ไดม้ีการจดัท าการส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบั “พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไปทั่วประเทศ เก่ียวกบัการเดินทางจากที่อยู่อาศยัประจ าในจงัหวดัหนึ่ง 
ไปยังสถานที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพื่อการ
ท่องเที่ยวการพกัผ่อน  การรกัษาตวั หรือเพื่อประกอบการกิจอ่ืนๆ ที่มิใช่เพื่อท างานประจ า หรือเพื่อ
การศึกษา และตอ้งไม่ใช่การเดินทางที่มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการซือ้สินคา้มาจดัจ าหน่าย” พบว่า 
ในรอบปี 2557 ประชากรรอ้ยละ 64.90  ของประชากรทั้งหมดมีการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ
เทียบกบัผลการส ารวจในรอบปี 2552 – 2555 ที่มีอตัรารอ้ยละ 48.80 50.10 54.80 และ 57.80 จะ
เห็นไดว้่าแนวโนม้การท่องเที่ยวมีอตัราที่เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ในแต่ละปี  
ศนูยว์ิจยักสิกรไทย (2559) ไดก้ล่าวถึงแนวโนม้การในใหบ้ริการท าธุรกรรมดา้นการท่องเที่ยวผ่าน
อินเทอรเ์น็ต (Online Travel Agent : OTA) ว่ามีบทบาทในการให้บริการดา้นการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึน้กว่าในอดีต มีจ านวนโรงแรมและที่พกัที่เปิดใหจ้องผ่านระบบออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ อนัเป็น
ผลต่อเนื่องมากจากการเติบโตของการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้ ธุรกิจโรงแรมของ
ผูป้ระกอบการในตลาดก็ขยายขนาดขึน้เช่นกนั ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมมีความ
รุน แ รง เพิ่ ม ม าก ขึ ้น  อี ก ทั้ ง ธุ รกิ จ โร งแ รม ขน าดกล างแล ะขน าด เล็ ก ก็ เผ ชิญ ค วาม  
ท้าทายด้านการแข่งขันจากการบริการห้องพักประเภทอ่ืนๆ เช่น คอนโดมิ เนียม เซอร์วิส  
อพารท์เมนท ์บา้นพกั เป็นตน้ นกัท่องเที่ยวมีทางเลือกที่หลากหลายขึน้ในการเช่าที่พกัจากการจอง
หอ้งพักผ่านช่องทางออนไลน ์ นอกจากนีแ้นวโนม้ที่ Online Travel Agent เขา้มามีบทบาทในการ
ให้บริการท่องเที่ยวก็มีมากขึน้  ส่งผลกระทบต่อบริษัทน าเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยง่ายขึน้ และสามารถท าธุรกรรมดา้นการท่องเที่ยวดว้ยตนเองอย่างครบวงจร ทัง้
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ในเรื่องของการจองหอ้งพัก ตั๋วเครื่องบิน หรือบริการดา้นการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านระบบ Online 
Travel Agent จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวด้วยตนเองมากขึ ้น (Free Independent 
Traveler : FIT)  

ปัจจุบนัการท่องเที่ยวแบบอิสระดว้ยตนเองเป็นที่นิยมมากขึน้ รูปแบบการจองหอ้งพักได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเทคโนโลยีในการจองหอ้งพักยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
จากการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม หรือผ่านเอเยนต์ เปลี่ยนเป็นการจองห้องพักผ่าน
เว็บไซตห์รือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักท่องเที่ยวในการ
เปรียบเทียบ คัดสรร และตัดสินใจ โดยหนึ่งในเทคโนโลยีการจองหอ้งพัก ในรูปแบบของช่องทาง
ออนไลนท์ี่มีบทบาทเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยนัน้มีช่องทางออนไลนท์ี่ใหบ้ริการ โดยใชเ้ป็น
ตัวกลางในการใหบ้ริการจองหอ้งพักออนไลนท์ี่ได้รับความนิยมอยู่มากมาย เช่น Agoda.com, 
Expedia, Booking.com, Airbnb, Traveloka, Hotel.com, Trivago ฯลฯ    

แอรบ์ีเอ็นบี (Airbnb) ชื่อเต็มมาจากค าว่า Air Bed and Breakfast เป็นแพลตฟอรม์
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไดร้บันิยมอย่างมาก สืบเนื่องมาจากแนวโน้มการท่องเที่ ยวของ
ชาวตะวันตกที่ปรบัเปลี่ยนสไตลก์ารท่องเที่ยวจากการที่เขา้พักโรงแรมแบบเดิมๆ เป็นการหันไป
สนใจการเขา้พักหอ้งพักสไตลแ์บบโฮมสเตยม์ากขึน้ โดยรูปแบบหอ้งพักดังกล่าวเป็นการเปิดให้
นกัท่องเที่ยวเขา้มาพกัในบา้น หรือหอ้งพกัที่เจา้ของเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ใหใ้ชพ้ื ้นที่บา้น หรือ
หอ้งพักในรูปแบบการใหเ้ช่าในระยะสัน้ๆ  โดยมีขอ้ดีคือ นักท่องเที่ยวสามารถประหยดัค่าใชจ้่าย
ส าหรบัการพกัคา้งคืน อีกทัง้ยงัไดเ้ขา้พกัอาศยักบัเพื่อนนกัท่องเที่ยว คนทอ้งถิ่น เพื่อที่จะไดพ้ดูคยุ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการไดเ้รียนรูว้ัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของ
พืน้ที่นั่นๆ อีกดว้ย 

แอรบ์ีเอ็นบี (Airbnb) ยังท าใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจส าหรบับุคคลทั่วไป และนักลงทุนที่ลง
ในอสงัหารมิทรพัย ์และน ามาใหเ้ช่าในรูปแบบรายวนั รายเดือน หรือรายสปัดาห ์โดยการใหบ้ริการ
ผ่านช่องทางออนไลนแ์อรบ์ีเอ็นบี (Airbnb) ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกที่พกัที่ตรงกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต สไตลก์ารท่องเที่ยว พรอ้มกับสามารถเลือกรูปแบบห้องพัก ขนาดห้องพัก ราคาได ้
รวมทัง้นักท่องเที่ยวสามารถสนทนากับเจา้ของหอ้งพักไดโ้ดยตรง ก่อนตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
การใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน ์

จากตาราง 1 อา้งอิงจาก Hotel Price Index (HPI) จากเว็บไซต ์Hotel.com ซึ่งจะแสดง
ราคาเฉลี่ยของห้องพักรายวันในจังหวัดส าคัญในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ Airbnb ไดส้รา้งผลกระทบในวงกวา้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง
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ของการเขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจหอ้งเช่า หรือบา้นเช่า ทัง้ระยะ
สัน้ (รายวนั) และระยะยาว (รายเดือน) รวมถึงภาครฐั ที่จะตอ้งหาวิธีเขา้ควบคมุการด าเนินกิจการ 
การประเมินเงินไดจ้ากการใหเ้ช่าหอ้งพักเพื่อการเสียภาษี และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ประหนึ่งประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม  
 
ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบอตัราเฉลี่ยของค่าหอ้งพกัรายวนัในประเทศไทย 

พืน้ที่ กรุงเทพ 
(บาท) 

พัทยา 
(บาท) 

เชียงใหม่ 
(บาท) 

ภูเก็ต 
(บาท) 

โรงแรม 2,837 2,110 2,170 2,754 
แอรบ์ีเอ็นบี 831 658 727 1,177 

 
จากข้อมูลดังข้างต้น แสดงให้เห็นว่าค่าห้องพักรายวันในประเทศไทย หากจองผ่าน 

Airbnb จะมีราคาค่อนขา้งถูกเมื่อเทียบกับค่าห้องพักจากโรงแรม จึงท าใหก้ารจองห้องพักผ่าน 
Airbnb ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท างาน เพราะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
รายไดจ้ ากดัในแต่ละเดือน และเป็นกลุม่ที่ค่อนขา้งมีสงัคม มกัใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวเป็น
หลกั โดยเฉพาะหอ้งพกัเพื่อใชใ้นการพกัผ่อน หากกลุ่มดงักล่าวตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี จะท าใหค้นกลุ่มนีม้ีตวัเลือกเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในเรื่องสถานที่ ที่ตัง้ ราคาที่ย่อมเยาว ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในรูปแบบบา้นพัก ซึ่งใหค้วามรูส้ึกแบบครอบครวัมากขึน้ ทัง้นีจ้ึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความ
สนใจที่จะศกึษา “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดที่นักท่องเที่ยวใชใ้นการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน  
Airbnb เนื่องจากในปัจจุบนัการเลือกจองหอ้งพกัมีหลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางมีขอ้ดี ขอ้เสีย 
ขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกนัไม่มากก็นอ้ย โดยใชห้ลกัเกณฑด์า้นลกัษณะประชากรศาสตร์
ของนกัท่องเที่ยว และองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เพื่อเป็นประโยชนต่์อองคก์ร ในการ 
พฒันาช่องทางการใหบ้ริการใหต้รงต่อความตอ้งการของนักท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาแผนกลยุทธ์
ขององคก์รเพื่อท าใหม้ีฐานลกูคา้เพิ่มมากขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  โดยจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความส าคญัไวด้งันี ้

1. เพื่อให้ผู ้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการประกอบการ และการก าหนดกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองผูบ้รโิภควยัท างานได ้ 

2. เพื่อให้ผู ้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น าองค์ประกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ไดจ้ากการศึกษาไปประยุกตใ์ชก้ับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Airbnb 
เพื่อใหต้อบสนอง ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภควัยท างานที่มีความตอ้งการจองหอ้งพักดว้ย
ตนเอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจยัฉบบันีมุ้่งศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานที่เคยจองหอ้งพักผ่าน Airbnb ที่พัก
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
        กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานที่เคยจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ที่

พกัอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนทัง้นีผู้ว้ิจัยจะไดท้ าการ
ค านวณเพื่อก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2560) และผู้วิจัยท าการก าหนด ค่าความเชื่อมั่นที่  95% 
ความผิดพลาดที่ยอมรบัได ้ไม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวน
ตัวอย่าง 15 คน ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรวัย
ท างานที่เคยจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ที่พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง เป็นแบบออนไลน ์(Online) โดยใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงการสรา้งแบบฟอรม์ออนไลน์ ผ่าน Google Form 
และส่ง Link URL ใหก้บักลุ่มตวัอย่างที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน ผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน ์www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application 
 

ตัวแปรทีท่ าการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
1.1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.1.1. เพศ 
1.1.1.1. เพศชาย 
1.1.1.2. เพศหญิง 

1.1.2. อายุ 
1.1.2.1.  20 – 29 ปี 
1.1.2.2.  30 – 39 ปี 
1.1.2.3.  40 – 49 ปี 
1.1.2.4.  อายุ 50 ปีขึน้ไป 
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1.1.3. สถานภาพ 
1.1.3.1. โสด 
1.1.3.2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.1.3.3. หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4. ระดบัการศึกษา 
1.1.4.1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.4.2. ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.1.4.3. สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.5. อาชีพ 
1.1.5.1. พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.3. เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.4. อาชีพอิสระ 
1.1.5.5. แม่บา้น/พ่อบา้น 
1.1.5.6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

1.1.6. รายไดต่้อเดือน 
1.1.6.1. นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 
1.1.6.2. 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.6.3. 30,001 – 40,000 บาท 
1.1.6.4. 40,001 – 50,000 บาท 
1.1.6.5. 50,001 บาท ขึน้ไป  

1.2.  องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
1.2.1. ดา้นรูปแบบ  
1.2.2. ดา้นเนือ้หา  
1.2.3. ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร  
1.2.4. ดา้นการปรบัแต่ง  
1.2.5. ดา้นการติดต่อสื่อสาร  
1.2.6. ดา้นการเชื่อมโยง  
1.2.7. ดา้นการพาณิชย ์ 
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ผูว้ิจยัขอก าหนดความหมายของค านิยามศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นงานวิจยั ปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจที่ตรงกนั ดงันี ้

1. คนวัยท างาน หมายถึง คนวยัท างานที่มีช่วงอายตุัง้แต่ 20 - 59 ปี ที่พกัอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยใชบ้รกิารหอ้งพกัผ่าน Airbnb ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. Airbnb หมายถึง เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่ นที่ ให้บริการเรื่องการจองที่พักแบบ 
โฮสเทลหรือเจา้ของที่เป็นคนท้องถิ่น โดยที่ผู ้เขา้พักหรือผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อเจา้ของที่พัก
โดยตรง ผูเ้ขา้พกัสามารถระบุความตอ้งการของที่พัก เจาะจงรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ได ้รวมถึง
สามารถดรูายละเอียดของเจา้ของที่พักไดว้่าเขาสามารถพดูภาษาอะไรไดบ้า้ง ดภูาพตวัอย่างที่พกั 
ติดต่อพดูคยุกบัเจา้ของที่พกัได ้และศึกษาขอ้มลูคะแนนของเจา้ของที่พกัที่ไดร้บัจากการใชบ้ริการ
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

3. องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง องคป์ระกอบของเว็บไซต ์และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ที่จะท าให้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นนั้นน่าสนใจและมีผูใ้ช้งานเข้ามาใช้
บรกิาร ซึ่งประกอบไปดว้ย 

3.1 ด้ าน รูปแบบหมายถึ ง ความคิดเห็นของผู้บ ริโภคที่ มี ต่อเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในดา้นความสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล การใหข้อ้มูลรายละเอียด ความ
ครบถว้นของขอ้มลูการติดต่อ และการจดัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลู 

3.2 ด้ านเนื้อหา หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ มี ต่อเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในด้านการน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วนของข้อมูล
หอ้งพัก ตลอดจนเงื่อนไขการรบัประกันการเขา้พัก วิธีการยกเลิก การขอเรียกรอ้งค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ในกรณีเกิดอบุติัเหต ุ

3.3 ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
เว็บไซต ์และแอปพลิเคชั่น Airbnb ในดา้นช่องทางการแนะน าการบริการ การแสดงความคิดเห็น 
ช่องทางหรือขอ้มูลการติดต่อเจา้ของหอ้งพัก และช่องทางที่ผูบ้ริโภคจะสามารถอ่านความคิดเห็น 
ค าแนะน าจากผูเ้ขา้พกัก่อนหนา้ 

3.4 ด้านการปรับแต่ง หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี ต่อเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในด้านความสามารถในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเพื่อ
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ประโยชน์ในการใช้งานครัง้ต่อไปรวมถึงความสามารถในการระบุหรือก าหนดข้อมูลห้องพักที่
ตอ้งการได ้

3.5 ด้านการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อเว็บไซต ์และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในดา้นการใช้ภาษาที่เหมาะสม เขา้ใจง่าย การแจง้เตือนการใชง้านผ่าน
แอปพลิเคชั่น ทัง้ช่องทาง SMS Email หรือ กล่องขอ้ความ และความสามารถในการรองรบัการใช้
งาน Smartphone หรือ อปุกรณอ่ื์นๆ 

3.6 ด้านการเชื่อมโยง หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี ต่อเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในด้านการบริการด้านอ่ืนๆที่  Airbnb จัดให้มีขึน้ ตลอดจนช่องทางที่ใช้
ติดต่อช่องทางอ่ืน เช่น การติดต่อผูใ้หเ้ช่า ความง่ายในการใชง้าน Airbnb ไม่ว่าจะเป็นการคน้หา 
การยอ้นกลบั การตรวจสอบกลอ่งขอ้ความ และการตรวจสอบการช าระเงิน เป็นตน้ 

3.7 ด้านการพาณิชย์ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี ต่อเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ในดา้นกระบวนการการช าระเงินที่มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 
ผูบ้รโิภคมีสิทธิ์ยกเลิกไดภ้ายใตเ้งื่อนไขท่ีก าหนด  

4. การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บีเอ็นบี  หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจซื ้อ 
(Purchase Decision) ที่คนวัยท างานตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ในการท่องเที่ยวครัง้
ถัดไป รวมถึงการค้นหาห้องพักผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น  Airbnb ก่อนการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัทกุครัง้ และการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ทกุครัง้ที่ท่านไปเที่ยว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงันี ้
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
  

 

 

 

 

 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั 

ผ่าน Airbnb 

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
1. รูปแบบ  
2. เนือ้หา  
3. ชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร  
4. การปรบัแต่ง  
5. การติดต่อสื่อสาร  
6. การเชื่อมโยง  
7. การพาณิชย ์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. คนวัยท างานที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์อันไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา ดา้น
ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้น
การพาณิชย์ มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  



 

บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาไดท้ าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตาม
หวัขอ้ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
4. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบั Airbnb  
5. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัคนวยัท างาน 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
7. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์
ความหมาย 
 พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2536) ให้ความหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าหมายถึง ลักษณะ
องคป์ระกอบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมี
อิทธิพลต่อการสื่อสาร  
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2544) ให้ความหมาย ประชากรศาสตร์ ว่าหมายถึง  ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครวั การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าว
มีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะองค์ประกอบนีม้ีความเก่ียวพันกับอุปสงค ์(Demand) ใน 
ตัวสินคา้ทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรจ์ะสามารถชีใ้หเ้ห็นถึงการเกิดขึน้ของ
ตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดหรือลดความส าคญัลง 
 ศิริวรรณ  เสรีรตัน ์(2550) ใหค้วามหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัว
แปรด้านประชากรศาสตรน์ั้น ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดร้วมต่อเดือน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส  าคัญ
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และสถิติที่วัดได้ของประชากร จะสามารถช่วยนักการตลาดในการก าหนดตลาดเป้าหมาย  
ซึ่งขอ้มลูประชากรศาสตรส์ามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพในการก าหนดตลาดเปา้หมายได ้
 ปณิศา มีจินดา (2553) ใหค้วามหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าหมายถึง ประชากรศาสตร ์
(Demographic) เป็นการแบ่งส่วนตลาด โดยค านึงถึงขอ้มูลประชากรดา้นต่างๆ ไดแ้ก่อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ  รายได้ ขนาดครอบครัว สถานภาพสมรส ความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตรส์่งผลให้แต่ละบุคคลมีความตอ้งการ พฤติกรรม ทัศนคติ การเลือกซือ้สินคา้ที่
แตกต่างกนั 
 แสงจันทร ์แสนสุภา (2557) กล่าวถึง พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร ์อธิบายว่า
ประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร ์หมายถึง จ านวนรวมทั้งหมดของคน สตัว ์หรือสิ่งของ 
ที่ตอ้งการศึกษา แต่ในทางดา้นประชากรศาสตร ์ประชากรหมายถึง กลุม่คนที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดขึน้เป็นการ
เฉพาะ นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทัง้หมด เช่น ประชากรหญิง ประชากร
วยัแรงงาน ประชากรนกัเรียน ประชากรผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ใหค้วามหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าหมายถึง ประชากรศาสตร ์
มาจากค าว่า ประชา ซึ่งหมายถึง การศึกษาทางสถิติเก่ียวกบัประชากรในแง่อตัราการเกิด การตาย 
การยา้ยถ่ิน และการกระจาย เป็นตน้ รวมทัง้ผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสงัคม 
 สุวสา ชัยสุรตัน์ (2552) ให้ความหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าหมายถึง (Demographic) 
ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนัน้ๆ ไดแ้ก่ 
อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้การศกึษาอาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ
และสถานภาพทางสงัคม  
 Shiffman และ Kanuk (2007) ให้ความหมาย ประชากรศาสตร ์ว่าหมายถึง ข้อมูลที่
เก่ียวกับตัวบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลว้จะใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานที่นักการตลาดมักน ามาพิจารณา
ส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกับความต้องการ 
ความชอบ และอตัราการใชส้ินคา้ของผูบ้รโิภค 
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องคป์ระกอบด้านลักษณะประชากรศาสตร ์
 อดลุย ์จาตรุงคก์ุล (2545) กลา่วถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์วว้่า ประกอบดว้ย เพศ
อายุ วงจรชีวิต ครอบครวั การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ซึ่งมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะเก่ียว
พันธ์กับอุปสงค ์(Demand) ในตัวสินคา้ทั้งหลาย และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรจ์ะ
สามารถชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคัญลง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั ดงันี ้

1. อายุ นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาย ุ
เพราะจะสะทอ้นถึงการน าเสนอผลิตภณัฑใ์นแต่ละวยั 

2. เพศ จ านวนสตรีสมรสหรือโสดที่ท างานนอกบา้นเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ นกัการตลาด
ตอ้งค านึงว่าปัจจบุนัสตรี เป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ มีอ านาจในการใชจ้่าย ซึ่งที่แลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสินใจ
ซือ้ จึงมีผลท าใหส้ินคา้ถกูออกมาโดยแบ่งประเภทการใชง้านตามเพศมากขึน้ 

3. วงจรครอบครวั ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตครอบครวัเป็นตัวก าหนดที่ส  าคัญ
ของพฤติกรรม สามารถแบ่งได ้ไดแ้ก่ สินคา้ส าหรบัผูบ้ริโภคเอง สินคา้ส าหรบัครอบครวั สินค้า
ส าหรบัเด็ก ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

4. การศึกษา และรายได ้(Education) การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สะทอ้นถึงภูมิ
ความรู ้หรือวิธีการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

5. รายได ้(Income) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งส าคัญเพราะแบบ
แผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่ไดร้บั 
 ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์(2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
รายได ้การศึกษา เหล่านีเ้ป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นลักษณะที่ส  าคัญและสถิติที่วัดไดข้องประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคัญ และคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรต่์างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ (Gender) เป็นตัวแปรที่ค่อนขา้งส าคัญ เนื่องจากความแตกต่างทางเพศ ท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการที่จะส่ง
และรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดม้ีความตอ้งการที่จะส่งและรบัข่าวสาร
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความตอ้งการที่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่ง
ข่าวสารนั้นด้วย เพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส  าคัญมาก ดังนั้นนักการตลาดจะตอ้ง
ศึกษาและให้ความส าคัญกับตัวแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนีต้ัวแปรด้านเพศมีการ
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เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างาน
มากขึน้ หรือการท่ีสตรีมีบทบาททางสงัคมมากขึน้นั่นเอง 

2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มี
อายุต่างกันได้ นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรที่ส  าคัญในการศึกษาด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างของสว่นตลาด โดยนกัการตลาดจะคน้ควา้ความตอ้งการของสว่นตลาด
ส่วนเล็ก (Niche market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุแต่ละช่วงเป็นปัจจัยที่ท าใหค้นมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของความคิด เช่น พฤติกรรมคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่
อนรุกัษน์ิยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายนุอ้ย  

3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาในระดับสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการรบัรูข้่ าวสารที่ดี 
เพราะเป็นผูม้ีความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้กว่าคนที่มีระดับการศึกษาอ่ืน แต่จะเป็นคนที่ไม่
เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต ่า มักจะใช้สื่อ
ประเภทวิทยุ โทรทัศนแ์ละภาพยนตร ์หากผูม้ีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชส้ื่ อสิ่งพิมพ ์วิทย ุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร ์แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า
ประเภทอ่ืน 

4. รายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความสามารถในการใชจ้่าย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มี รายไดต้ ่าจะ
เป็นตลาดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็
คือ รายไดอ้าจจะเป็นตัวชีก้ารมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ แต่ในขณะเดียวกันการ
เลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา 
ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตัวแปรที่ใชบ้่อยมาก แต่นักการตลาดก็ไม่สามารถใชเ้กณฑร์ายไดเ้พียง
อย่างเดียวในการก าหนดส่วนแบ่งการตลาด ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรห์รืออ่ืนๆ เพื่อใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะ
เก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพรว่มกนั 

นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546) ยังได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรผูบ้รโิภคไวว้่า 
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1. อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น ส่วนกลุ่ม
ผูส้งูอายจุะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

2. วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพ
ทางการเงินและความสนใจของแต่ละบคุคล 

3. อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน เช่น ขา้ราชการจะซือ้ชุดท างานและสินคา้ที่จ  าเป็น ประธานกรรมการ บริษัท
และภรรยาจะซือ้เสือ้ผา้ราคาสงู เป็นตน้ 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือ รายได ้โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้
และบริการที่เขาตดัสินใจซือ้ โอกาสเหล่านีป้ระกอบดว้ย รายได ้การออมทรพัย ์อ านาจการซือ้ และ
ทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

5. การศึกษา ผูท้ี่มีการศึกษาสงูมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพดีมากกว่าผูท้ี่มี
การศกึษาต ่า 
 Kotler Philip และ Keller Kevin Lane (2009) กล่าวว่า องคป์ระกอบปัจจัยดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factor influencing consumer 
behavior) และการตัดสินใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอิทธิพลจากลกัษณะประชากรศาสตรท์างดา้นต่างๆ มี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. อาย ุ(Age) บุคคลที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่าง
กนัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายุ ประกอบดว้ย ต ่ากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 
ปี, 50-64 ปี และ 65 ปีขึน้ไป  

2. วงจรชีวิตครอบครวั (Family life cycle (FLC)) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคลซึ่ง
การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละ
บุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภัณฑแ์ละพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกัน โดยมีความสมัพันธ์
กบัสถานภาพการเงินและความสนใจของแต่ละบคุคล 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการ
ที่แตกต่างกนั ดงันัน้นกัการตลาดตอ้งศกึษาว่าสินคา้และบรกิารของบริษัทที่เป็นที่ตอ้งการของกลุ่ม
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อาชีพประเภทใด เพื่อจะจดัเตรียมสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มบุคคล
เหลา่นัน้อย่างเหมาะสม 

4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) จะมี
ผลกระทบต่อสินคา้และบริการที่ผูบ้ริโภคตัดสินใจซือ้ ซึ่งนักการตลาดตอ้งสนใจในแนวโน้มของ
รายไดส้ว่นบคุคล เนื่องจากกรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจการซือ้ 

5. การศกึษา (Education) ผูม้ีการศึกษาสงูมีแนวโนม้ที่จะบรโิภคผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมี
คณุภาพดีมากกว่าผูท้ี่มีการศึกษานอ้ยกว่า เนื่องจากผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรา้ง
รายได้ ได้สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คณุภาพมากกว่าหรือมีทางเลือกมากกว่า 

6. รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลซึ่งเก่ียวขอ้ง
กับกิจกรรม (Activities) ที่เขาท าสิ่งที่เขาสนใจ (Interests) และความคิดเห็นของเขา (Opinions) 
หรือ AIOs รูปแบบการด ารงชีวิตขึน้อยู่กับวัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคม หรือกลุ่มอาชีพของแต่ละ
บคุคลที่แตกต่างกนั 

 ปณิศา มีจินดา (2553) แบ่งลกัษณะประชากรศาสตร ์ดงันี ้
อาย ุ(Age) ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนัมกัจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์
ที่แตกต่างกนั โดยจะแบ่งอายุออกเป็นช่วยวยัต่างๆ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิถคที่มีอายุต ่ากว่า 6 ปี อายรุะหว่าง 
6-11 ปี, อายุระหว่าง 12-19 ปี, อายุระหว่าง 20-34 ปี,อายุระหว่าง 35-49 ปี, อายุระหว่าง 50-64 
ปีขึน้ไป หรืออาจแบ่งเป็นวยัทารก วยัเด็ก หรือวยัรุน่ วยัท างาน และวยัชราก็ได ้สินคา้ที่ตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใน แ ต่ ล ะ ช่ ว ง วั ย ก็ จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น  เช่ น  เค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย  แ ช ม พ ู  
ยาสีฟัน 

เพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง จะมีพฤติกรรมและทศันคติที่แตกต่างกนั นกัการ
ตลาดจึงน าลกัษณะที่แตกต่างกันมาประยุกตใ์ชก้ับผลิตภัณฑบ์างประเภท เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการที่หลากหลายของผูบ้ริโภคที่เพศแตกต่างกัน เช่น ครีมบ ารุงผิว ยาสระผม เครื่องส าอาง 
น า้หอมดบักลิ่นกาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 

การศึกษา (Education) มีอิทธิพลต่อรสนิยม ความชอบ และพฤติกรรมการซือ้ โดย
ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพดีกว่าผูบ้ริโภคที่มีการศึกษา  
ต ่ากว่า 
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อาชีพ (Occupation) ผูบ้รโิภคแต่ละอาชีพจะตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารที่แตกต่าง
กัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการสินค้าท่ีหรูหรา เพื่อเสริมภาพลักษณ์ เช่น นาฬิกา Rolex แต่ส าหรบั
กรรมกรจะตอ้งการเพียงแค่นาฬิกาท่ีสามารถบอกเวลาไดเ้ท่านัน้ 

รายได ้(Income) รายไดเ้ป็นปัจจัยก าหนดอ านาจการซือ้ ผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้งมีอ านาจ
การซือ้สงูมกัจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีชื่อเสียง ในขณะที่ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่าจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
ที่คุม้ค่า 

ขนาดของครอบครวั (Family size) มีความส าคัญกบัการบริโภคอย่างยิ่ง แต่ละครอบครวั
จะมีจ านวนและลักษณะของบุคคลในครวัเรือนแตกต่างกัน เช่น อาจมีสมาชิก 1-2 คน, 3-4 คน 
หรืออาจมี 5 คนขึน้ไปซึ่งขนาดของครอบครวัก็จะเก่ียวขอ้งกบัการบรโิภคผลิตภณัฑ ์เช่น ครอบครวั
จะนิยมใชร้ถขนาดใหญ่ส าหรบัครอบครวัหรือรูปแบบของที่อยู่อาศยัที่มีขนาดใหญ่ 

สถานภาพสมรส (Marital status) เช่น โสด แต่งงาน หย่า หรืออาศัยอยู่ร่วมกันโดยไม่
แต่งงานมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใชเ้วลาว่าง 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรตัน ์(2550) ที่
กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรน์ัน้ เป็นสิ่งที่ส  าคัญและสถิติที่วัดได้
ของประชากร จะสามารถช่วยนักการตลาดในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่ งข้ อมูล
ประชากรศาสตรส์ามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพในการก าหนดตลาดเป้าหมายได ้ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชิกในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดร้วม
ต่อเดือน และผูว้ิจยัจึงขอน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน์ัน้ จะตอ้งประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบหลายประการที่จะท าใหเ้ว็บไซตห์รือช่องทางออนไลนต่์างๆ นัน้น่าสนใจ และสามารถ
ดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการ เพราะถือเป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดที่ได้ถูก
กลา่วถึงเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
  



 31 
 

 

ความหมายขององคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
Rayport และ Jaworski (2002) กลา่วถึง องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

ว่าคือ ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซตท์ี่ด  าเนินธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มูลในหน้า
เว็บไซตจ์ะเป็นประตสูู่โลกของธุรกิจออนไลน ์อีกทัง้ยงัเป็นการใหข้อ้มลูที่ส  าคญัของธุรกิจผ่านหนา้
เว็บไซต ์การออกแบบหน้าเว็บไซตจ์ึงเป็นสิ่งส าคัญในการประสบความส าเร็จของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวถึง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายประการที่จะท าใหเ้ว็บไซตน์ัน้น่าสนใจและเขา้
มาใชบ้รกิาร 
 
องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

Rayport แล ะ  Jaworski (2002)  ก ล่ า วถึ ง  อ งค์ป ระกอบ ขอ ง เว็ บ ไซต์พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส ์ว่าประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น หรือที่เรียกว่า 7C’s ไดแ้ก่ 

1. ด้านบริบท หรือรูปแบบ (Context) เป็นการวางโครงร่างของการจัดองคป์ระกอบ
บนหนา้เว็บไซตเ์พื่อที่จะสื่อความหมายใหง้่ายต่อการรบัรูแ้ละการใชง้านเครื่องมือบนหนา้เว็บไซต ์
ประกอบไปดว้ย 2 สว่นคือ 

ส่วนแรก คือ ความงดงาม (Aesthetic) ได้แก่ โทนสีที่ เว็บไซต์นั้นใช้และความชัดเจน
เรื่องราวที่เว็บไซตน์ัน้ตอ้งการจะสื่อ รวมถึงการจดัวางเนือ้หาในหนา้เว็บไซต ์  

ส่วนที่สอง คือ ฟังก์ชันการท างาน (Function) เนื่องจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีข้อมูล
มากกว่าที่จะแสดงในเว็บไซตภ์ายในหนา้เดียวไดห้มด ซึ่งการแสดงขอ้มลูจะตอ้งบ่งบอกใหผู้เ้ขา้ชม
ได้รบัรูว้่ามีขอ้มูลอะไรบา้งอยู่ในเว็บไซต์นั้น โดยประกอบไปดว้ย ประสิทธิภาพ (Performance) 
ของเว็บไซต ์ไดแ้ก่ (1) ความรวดเร็ว (Speed) ซึ่งหมายถึง เวลาที่ใชใ้นการแสดงหนา้แต่ละหนา้ใน
เว็บไซตน์ัน้ (2) เสถียรภาพของเว็บไซต ์ซึ่งหมายถึง อย่างแรก คือ เว็บไซตน์ัน้ไม่สามารถใหบ้ริการ
ในช่วงเวลาต่างๆได้บ่อยครัง้แค่ไหน ประการที่สองคือ เว็บไซต์นั้นแสดงได้อย่างสมบูรณ์และ
ถูกตอ้งอย่างที่ออกแบบไว ้(3) ความสามารถในการเขา้ชมจากสื่ออ่ืน (Media accessibility) ใน
ปัจจุบนัผูบ้รโิภคเขา้ชมเว็บไซตไ์ดไ้ม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบุคคลเพียงอย่างเดียวแลว้ แต่
ยงัสามารถเขา้ชมผ่านโทรศัพทม์ือถือไดด้ว้ยซึ่งเว็บไซตจ์ าเป็นที่จะรองรบัการเขา้ชมจากอุปกรณ์
แตกต่างกนั และสดุทา้นตอ้งใชง้านง่าย (Usability) 
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สรุปโดยรวม องคป์ระกอบบนหนา้เว็บไซตจ์ึงเป็นการตัดสินใจของผูเ้ขา้ชมเว็บไซตโ์ดย
ประเมินจากความสะดวกในการใชง้านเว็บไซต ์ซึ่งเว็บไซตค์วรมี 3 องคป์ระกอบหลกัที่ส  าคญั คือ 

1. Web Site ตอ้งสามารถ download ไฟล ์หรือขอ้มลูไดร้วดเรว็ และตอ้งไม่ล่มบ่อย 
2. หนา้แรกของเว็บไซตต์อ้งเขา้ใจไดง้่าย 
3. ผูม้าเยือนสามารถเขา้ถึงยงัหนา้ (Pages) อ่ืนๆ และเปิดไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ซบัซอ้น 

2. ด้านเนื้อหา (Content) เป็นการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยอาจอยู่ในรูปของ
ข้อความ (Text) รูปภาพ (Picture) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) คลิป (Clip) หรืออาจอยู่ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เป็นสื่อผสมทัง้ภาพและเสียงก็ได ้เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ ท าใหผู้ร้บัชมไม่รูส้ึกเบื่อ
หน่ายในการรบัชมขอ้มูล เนือ้หาหรือเว็บเพจที่จะน าเสนอบนเว็บไซตน์ัน้ ตอ้งไม่ควรเป็นขอ้ความ 
(Text) เพียงอย่างเดียว ควรมีการผสมผสานระหว่างขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ
วีดีโอเขา้ดว้ยกัน เพื่อใหเ้ป็นสื่อปฏิสมัพันธ์ การจัดวางขอ้มูลตอ้งอ่านง่าย ชัดเจน สะดวกต่อการ
เลือกชม มีรายละเอียดของสินคา้และการบริการครบถว้น มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 
มีการเลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกับลักษณะของขอ้มูล ตลอดจนความรวดเร็วในการแสดงผลของ
รูปภาพ ความรวดเร็วในการแสดงผลของภาพเคลื่อนไหว ความรวดเร็วในการโหลดขอ้มูล ซึ่งดา้น
เนือ้หามีส่วนช่วยใหผู้ม้าเยือนกลบัมาเยือนเว็บไซตใ์หม่อีกครัง้ โดยเว็บไซตต์อ้งมีเนือ้หาที่น่าสนใจ 
เป็นประโยชน์ และต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มเนื ้อหาใหม่ให้ทันต่อ
เหตกุารณปั์จจบุนั 

3. ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร (Community) เป็นสว่นที่ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยแสดงความคิดเห็นบนกระทู้ (Web Board) ของ

เว็บไซต์ หรือกล่องข้อความซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์
เพื่อใหม้ีแหล่งหรือสถานที่นัดพบส าหรบัผูท้ี่สนใจในเรื่องประเภทเดียวกัน มีไลฟ์ สไตลเ์ดียวกัน 
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น และขอ้มูลข่าวสารระหว่างกัน การออกแบบชุมชนเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร (Community) ประกอบด้วย กระดานข่าว การจัดกลุ่มหัวข้อสนทนา การแสดง
รายละเอียดหวัขอ้สนทนา 

4. ด้านการออกแบบการปรับแต่ง (Customization) เป็นการใชเ้ทคนิคที่ช่วยผูใ้ช ้ผูม้า
เยือนใหส้ามารถปรบัแต่งการใชง้านเว็บไซตไ์ดต้ามที่ตอ้งการ ปรบัแต่งอาจท าไดห้ลายลักษณะ 
ไดแ้ก่ การปรบัแต่งรูปแบบการน าเสนอเว็บไซต ์การก าหนดสินคา้ใหม้ีเหมาะสมกบัลกูคา้ โดยการ
ใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากประสบการณ ์ไดจ้ากขัน้ตอนการกรอกสมคัรสมาชิกของลกูคา้ หรือจากการเขา้ใช้
งานเว็บไซตข์องลกูคา้ และขอ้เสนอแนะของลกูคา้ ที่ช่วยใหส้ามารถก าหนดสินคา้และบรกิารได้ให้
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เหมาะสมตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึน้ ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ
กลบัมาใชง้านอีกครัง้ 

5. ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นลักษณะการออกแบบในการสรา้ง
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ชง้านกับ
เจ้าของเว็บไซต์เพื่อสรา้งความสะดวกสบายให้กับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อใน
ช่องทางที่ตอ้งการได ้เช่น อีเมล แอพพลิเคชั่นไลน ์ตลอดจนระบบการแจง้ข่าวสาร และยังช่วย
สรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้อีกดว้ย 

6. ด้านการออกแบบการเชื่อมโยงต่อเว็บไซต ์(Connection) การออกแบบเว็บไซต์
ในการติดต่อสื่อสารไปยังเว็บไซต์ปลายทางเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
ตลอดจนเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้หรือผูเ้ยี่ยมชมในการเขา้ถึงขอ้มูลปลายทางที่
สนใจไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ กล่องค าอธิบายการเชื่อมโยงเว็บ เว็บเชื่อมโยงปลายทางสามารถใชง้านได้
จริงทุกเว็บ การเชื่อมโยง (Connection) จะเป็นการติดต่อกับโลกภายนอก โดยเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ทาง ที่เก่ียวขอ้งกับการกิจการ การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ จะช่วยให้
ลกูคา้เกิดความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลสินคา้และช่วยลดอัตราการผิดพลาดในการใชง้านของ
เว็บไซต ์ช่วยในการเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างราบรื่น การเชื่อมโยงภายนอกนัน้เป็นการสรา้งทางเขา้สู่
เว็บไซต์ให้ง่ายขึน้ ซึ่งการสรา้งการเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเว็บไซต์นั้นจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเว็บไซต ์ 

7. ด้านการออกแบบการท าธุรกรรม หรือการพาณิชย์ (Commerce) เป็นการ
ออกแบบขัน้ตอนการท ารายการสั่งซือ้สินคา้ การท าธุรกรรมนัน้ถือเป็นหัวใจส าคัญของระบบการ
ท าธุรกรรม (Commerce) ประกอบดว้ย มีการอธิบายรายละเอียดวิธีการสั่งซือ้สินคา้ ระบบการ
ลงทะเบียนสมาชิก ระบบรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคล ระบบการรกัษาความลบั
ของขอ้มลูส่วนบุคคล ระบบการช าระเงิน เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสค์วรมีการออกแบบวิธีการ
ในการท ารายการสั่งซือ้สินค้าอย่างเป็นขั้นตอน พรอ้มทั้งอธิบายรายละเอียดของวิธีการและ
กฎเกณฑต่์างๆไวอ้ย่างชดัเจนในทุกๆกิจกรรม ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ และเป็นการ
ป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาดขึน้ อนัเนื่องมาจากการไม่เขา้ใจถึงวิธีการและกฎเกณฑต่์างๆ รงมถึง
ควรมีฟังกช์ันการท างานในการลงทะเบียนสมาชิก ระบบรกัษาความปลอดภัย ขอ้มูลส่วนบุคคล
และการจ่ายเงินผ่านทางบตัรเครดิตดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวถึง องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ไวว้่าในการท าเว็บไซตใ์หป้ระสบความส าเร็จ และมีผูใ้ชง้านใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง
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นัน้ จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายประการที่จะท าใหเ้ว็บไซตน์ัน้น่าสนใจและเขา้มาใช้
บริการ โดยแนวความคิดเก่ียวกับลกัษณะของเว็บไซตท์ี่ดีควรมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 7 ประการ 
หรือ 7 C’s ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบ หรือ รูปแบบ (Context) ประกอบดว้ยการจดัผงัและการออกแบบ ถือ
เป็นส่วนที่ส  าคญัและเป็นหวัใจหลกัอนัดบัหน่ึงของการที่จะท าใหเ้ว็บไซตด์นู่าสนใจโดยรูปแบบของ
ขอ้มลูใหม่ มีความถกูตอ้ง มีการอา้งอิงถึงแหลง่ที่มาของขอ้มลู 

2. ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ประกอบดว้ยเนือ้หาที่น าเสนอในเว็บไซตใ์น
รูปแบบของตัวอักษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใชเ้สียง และไฟลว์ีดีโอ เพื่อใหเ้ว็บไซตม์ีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมีความตื่นตาต่ืนใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะใช้
เว็บไซตใ์นการหาขอ้มลูที่ตอ้งการหรือเพื่อสรา้งความบนัเทิงใหก้บัตนเอง 

3. เป็นที่ส าหรับชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร (Community) คือ การรวมตวัของกลุ่ม
คนจ านวนหนึ่ง ที่อยู่ร่วมกันภายใตส้ถานที่หนึ่งๆ โดยมีการพูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกันภายใน
สถานที่แห่งนั้น แต่หากพูดถึงการเกิดสังคมในโลกออนไลน์ถือเป็นการบริการรูปแบบหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้และสรา้งให้เกิดสังคมได้ ซึ่งผู้ที่ เข้ามาอยู่ในสังคมภายในเว็บไซต์จะรูส้ึกว่า
เว็บไซตน์ัน้ๆ เหมือนกบัสงัคมอีกสงัคมหนึ่งที่สามารถเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธ ์มีการพดูคุย ท ากิจกรรม
ต่างๆกบัคนอ่ืนๆ ในเว็บไซตน์ัน้ๆ ได ้ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้รกิารที่อยู่
ในสังคมของเว็บไซต์ ซึ่งการมีสังคมเว็บไซต์จะช่วยท าให้เว็บไซต์มีผู ้เข้ามาใช้ต่อเนื่อง มี
องคป์ระกอบในส่วนที่เป็นเนือ้หาหรือขอ้มูลที่ไดม้าจากผูบ้ริโภค ซึ่งถือเป็นขอ้มลูที่เจา้ของเว็บไซต์
ไม่ตอ้งเป็นผูผ้ลิต ท าใหล้ดตน้ทุนและเวลาในการหาขอ้มูลมาใส่ในเว็บไซต์ ซึ่งขอ้มูลเหล่านีจ้ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุม่คนที่เขา้มาอยู่ในสงัคมเว็บไซต ์

4. การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า หรือการปรับแต่ ง 
(Customization) คือ รูปแบบการใหบ้ริการที่สามารถปรบัแต่งการใชง้านใหม้ีความเหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้ริการภายในเว็บไซต ์เนื่องจากเว็บไซตจ์ะเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจากช่องทางอ่ืนๆ 
โดยสามารถปรบัแต่งรูปแบบของขอ้มูลใหต้รงกับความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างดี และยังท าให้
เจา้ของเว็บไซตเ์ขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารได ้

5. การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ เป็นการพิจารณาถึงวิธีการที่ผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถึงเว็บไซตไ์ดง้่าย และรวดเร็ว หรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง หรือเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และติดต่อกับผูใ้ชบ้ริการเว็บไซต ์นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซตอ์ย่างเดียว ยังมีช่องทาง
อ่ืนๆ ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเว็บไซต ์เช่น Chat ส าหรบัสนทนา หรือช่องทางที่ใหบ้ริการในรูปแบบ
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อ่ืนๆ ได้แก่ Facebook Fan Page Instragram เป็นต้น เพราะยิ่งมีช่องทางในการสื่อสารกับ
ผูบ้รโิภคมากเท่าไร ก็จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูและบรกิารในเว็บไซตไ์ดม้ากขึน้เท่ากนั 

6. การเชื่อมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผูใ้ชบ้ริการใน
เว็บไซตแ์ละการรวมลิงคเ์ว็บไซตน์ั้น เป็นการรวบรวมรายชื่อเว็บไซตท์ี่น่าสนใจและแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเว็บไซตท์ี่ตอ้งการไดอ้ย่างง่ายๆ หรือบางครัง้ก็จะมีค าอธิบาย
หรือการบรกิารในเว็บไซตน์ัน้ๆ ดว้ย 

7. การค้า หรือการพาณิชย์ (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บไซต ์ซึ่งสามารถ
สรา้งรายไดใ้หก้ับเว็บไซตไ์ด ้การคา้อาจเป็นองคป์ระกอบหนึ่ที่สามารถน าไปเพิ่มหรือเสริมใหก้ับ
เว็บไซตไ์ดทุ้กประเภท เพื่อท าใหเ้ว็บไซตม์ีบริการ มีขอ้มูลที่หลากหลายใหก้ับผูใ้ชบ้ริการภายใน
เว็บไซต ์แต่ควรจะมีการพิจารณาถึงองคป์ระกอบที่จะช่วยใหก้ารท าการคา้ประสบความส าเร็จ 
โดยพิจารณาถึงการเลือกสินคา้ใหต้รงกับกลุ่มคนที่เขา้มาใชเ้ว็บไซตเ์พราะโอกาสที่ลูกคา้จะซือ้
สินคา้มีมากขึน้ 

Yen Wan-Chu และ Tseng Timmy H (2014) กล่าวถึง องค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ไวว้่า ตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น หรือที่เรียกว่า 7C’s ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบ (Context) คือ รูปแบบการจัดวางองคป์ระกอบต่างๆ โดยรวมในเว็บไซตท์ี่
จะตอ้งค านึงถึงความสวยงามและประโยชน์ในการใชง้าน มีการแยกส่วนของหน้าเอกสารเป็น
ส่วนๆ เพื่อให้ผู ้ใช้งานสะดวกในการค้นหาข้อมูล มีการแบ่งสัดส่วนเพื่อแสดงข้อมูลเอกสาร
ปลายทางที่เชื่อมโยงไว ้และโครงสรา้งทัง้หมดที่สรา้งไว ้จะตอ้งสามารถน าพาผูใ้ชบ้ริการไปยงัสว่น
ต่างๆ ได ้

2. เนื้อหา (Content) คือ รายละเอียดของขอ้มูลบนเว็บไซต ์เช่น เนือ้หาเก่ียวกับบริษัท 
ประวติัความเป็นมา แผนที่ รายการสินคา้ โดยจะตอ้งมีเนือ้หาที่ชดัเจน มีการบรรยายถึงคณุสมบติั
ของสินคา้และบริการนัน้ๆ มีความเป็นระเบียบถูกตอ้ง มีความสวยงาม และเป็นปัจจุบนั เนือ้หาที่
น าเสนอตอ้งไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีเนือ้หาที่ละเอียดจนเกินไป 

3. ชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร (Community) คือ ส่วนที่ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ โดยแสดงความคิดเห็นบนกระทู้ (Web Board) ของเว็บไซต์ และจะต้องมี
เครื่องมือส าหรบัติดต่อภายในของผูใ้ชบ้รกิารที่สนใจในเรื่องเดียวกนั เพื่อคอยอ านวยความสะดวก
ในการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนขอ้มลู และมี Facebook Fan Page คือ เครือข่ายสงัคม
ออนไลนรู์ปแบบหนึ่งส าหรบัประชาสมัพนัธเ์ว็บไซต ์ใหข้อ้มลูข่าวสาร หรือช่องทางในการติดต่อ ที่
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ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง อีกทั้งยังสามารถแบ่งปัน (Share) ข่าวสาร
ขอ้มลูของสินคา้และบรกิารไปยงั Facebook ได ้

4. การปรับแต่ง (Customization) คือ ส่วนที่ ให้ผู ้ใช้บริการสมัครสมาชิกสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดต้ลอดเวลา รวมไปถึงการก าหนดการตัง้ต่าความความตอ้งการ
ของตนเอง ตอ้งออกแบบใหง้่ายต่อการปรบัแต่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

5. การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ ส่วนของข้อมูลที่อยู่ที่ระบุในเว็บไซต ์
เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับทางเว็บไซต์ได้ รวมไปถึงช่องทางการสนทนาในรูปแบบอ่ืนๆ 
ส าหรบัการติดต่อสื่อสารไปยงัลูกคา้ ทางเว็บไซตจ์ะมีระบบการแจง้ข่าวสารอัตโนมติัจากลกูคา้ไป
ยงัเว็บไซต ์จะอยู่ในรูปแบบระบบการถามตอบ โหวต อีเมล แจง้เตือน และสมดุเยี่ยม 

6. การเชื่อมโยง (Connection) คือ ส่วนของเครือข่ายที่มีระบบการเชื่อมโยง (Link) ไป
ยงัเว็บไซตอ่ื์นที่เก่ียวขอ้ง 

7. การพาณิชย ์(Commerce) คือ ส่วนในการสั่งซือ้ ควรมีการออกแบบวิธีท ารายการ
สั่งซือ้อย่างเป็นขัน้ตอน และอธิบายรายละเอียดกฎเกณฑต่์างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนทกุกิจกรรม  

ใจรัตน์ จตุรภัทรพร (2557) อ้างอิงจาก Valacich Joe และ Schneider Christoph 
(2012) กล่าวถึง องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เก่ียวกับ  Information System 
Today: Managing in the Digital World ไวว้่า  

การท าการตลาดทางเว็บไซต ์มีองคป์ระกอบที่ส  าคญั คือ แนวคิด 7Cs ดงันี ้
 1. ด้านเนื้อหา (Content) หมายถึง ข้อมูลที่ อยู่ ใน website เช่น ตัวอักษร ภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร ์เสียง ฯลฯ ขอ้มลูที่ดีคือ ถูกตอ้ง ทนัสมยั สอดคลอ้งกนั และตอบความ
ตอ้งการของลกูคา้เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจซือ้ไดร้วดเรว็ 

  2. ด้านรูปแบบ (Context) หมายถึง บริบทแวดล้อมของ website โดยรวมการ
ออกแบบที่สวยงาม การจดัวางขอ้มลูที่เป็นสดัสว่น เป็นระเบียบไม่ระเกะระกะ การเล่า-ล าดบัเรื่อง
ที่เขา้ใจไดง้่าย การใชส้ีที่เหมาะสมเอือ้ต่อการอ่าน การเวน้วรรคตอน ฯลฯ ซึ่งสะทอ้นบุคลิกภาพ
ของ website ขององคก์ร ของสินคา้หรือบริการ ตอ้งน่าสนใจ น่าติดตาม ใหค้วามรูส้ึกเป็นมิตร แต่
ก็เป็นมืออาชีพ ลกูคา้สมัผสัไดใ้นหนา้แรกและประทับใจจนตดัสินใจว่าจะศึกษาสินคา้หรือบริการ
ของ website ต่อไปจนอาจน าไปสูก่ารสั่งซือ้ในที่สดุ 

3. ด้านการท าให้ตรงความต้องการของลูกค้า (Customization) หมายถึง การที่
องค์กรให้โอกาสลูกคา้ในการสรา้งสรรค์หรือเลือกสรรสินคา้/บริการในแบบอย่างเฉพาะตัวของ
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ลูกคา้เองซึ่งมักแตกต่างจากสินคา้/บริการมาตรฐานที่องคก์รน าเสนออยู่ แต่ขอบเขตของสินคา้/
บรกิารท่ีใหล้กูคา้ไดส้รา้งสรรคห์รือเลือกสรรก็ยงัจ ากดัอยู่  

4. ด้านการพาณิชย ์(Commerce) หมายถึง การท าการคา้เพื่อสรา้งรายไดใ้ห ้website 
ซึ่งการคา้ที่ดีมาจากสินคา้ที่เหมาะสมกบัลกูคา้เปา้หมาย น าเสนอน่าสนใจ ราคาแข่งขนัได ้เงื่อนไข
การขายที่ดึงดูดใจ ค้นหาสินค้าง่าย ระบบสั่ งซื ้อ/ช าระเงินใน website สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ   

5. ด้านการเชื่อมโยง (Connection) หมายถึง การเชื่อมโยงจาก website ขององคก์รไป
ยัง website อ่ืนๆ ที่มีสินค้าหรือบริการเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้
สามารถเปรียบเทียบขอ้มลูก่อนตดัสินใจสั่งซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

6. ด้ านการส่ือสาร (Communication) หมายถึ ง การใช้ website เป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทั้ง  site-users และ users-users เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และรู้ถึงความ
คาดหวัง/ความต้องการ/เสียงสะท้อนกลับ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น  online form, email, web 
board, chat room, blog, mailing list, links เป็นตน้  

7. ด้านความเป็นชุมชน (Community) หมายถึง การสรา้งให้ website ของเราเป็น
แหล่งชุมนุม เป็นสังคมของผู้บริโภคและลูกค้าเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ช่วยประชาสัมพันธ์ website จูงใจซื ้อสินค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก Social 
Networking หรือสงัคมเสมือน (Virtual Community) ในยคุ Web 2.0 เพื่อเป็นแหลง่กระจายขอ้มลู 
ใหส้มาชิกในสงัคมเสมือนเป็นผูน้  าพาขอ้มลูสินคา้/บริการไปถึงลกูคา้ ของเราแทน 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ (2546) ที่กล่าวว่า องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่จะท า
ใหเ้ว็บไซต ์หรือช่องทางออนไลน ์อนัไดแ้ก่ แอฟพลิเคชั่นนัน้น่าสนใจและมีผูใ้ชเ้ขา้มาใชบ้รกิาร ซึ่ง
ลักษณะที่ดีควรมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 7 ประการ หรือ 7 C’s ประกอบดว้ย รูปแบบ (Context) 
เนือ้หา (Context) ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร (Community) การปรบัแต่ง (Customization) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) การเชื่อมโยง (Connection) และการพาณิชย ์(Commerce) โดย
ผูว้ิจยัขอน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะใชศ้ึกษาทัง้เว็บไซต ์และแอปพลิเคชั่น 
Airbnb เนื่องจากช่องทางออนไลนท์ัง้สองนัน้มีคณุสมบติัการใหบ้ริการคลา้ยคลงึกนั 
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ความหมาย 

ดารา ทีปะปาล (2542) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจ ไวว้่า เป็นกระบวนการ
คิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือก หรือตัวเลือกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจากหลายทางที่มีอยู่ โดยใชก้าร
พิจาณาไตรต่รองอย่างรอบคอบ ที่จะน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายใหม้ากที่สดุ เพื่อใหไ้ดท้างเลือกที่ดี
ที่สดุและตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากที่สดุ 

เสรี วงษ์ฆณฑา (2542) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจ ไวว้่า เป็นกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่าในการที่ผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้ใดสินคา้หนึ่งนัน้จะตอ้งมีกระบวนการตัง้แต่
จดุเริ่มตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ไดใ้ชส้ินคา้แลว้ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขัน้ตอนได ้ดงันี ้การ
มองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซือ้ 
ทศันคติหลงัการซือ้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจ ไว้ว่า เป็น
กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง
ตัดสินใจทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตาม
ขอ้มลู ขอ้จ ากดัของสถานการณ ์จึงท าใหจ้ึการตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการส าคญัของผูบ้ริโภค 

ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์(2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจ ไวว้่า การตดัสินใจซือ้
ของผูบ้ริโภคที่จะซือ้หรือปฏิเสธผลิตภณัฑน์ัน้ เป็นช่วงขอ้เท็จจรงิขอ้สดุทา้ยส าหรบันดัการตลาดซึ่ง
จะชีค้วามส าคัญว่า กลยุทธ์การตลาดมีประสิทธิผลหรือไม่ หรือชีว้่ามีการวางแผนการตลาดที่
ผิดพลาดหรือไม่ ดงันัน้ นกัการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค เมื่อผูบ้ริโภค
ตดัสินใจมากกว่าหน่ึงทางเลือกขึน้ไปการตดัสินใจซือ้ว่าจะไม่ซือ้ก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกนั 

อดลุย ์จาตรุงคกุล (2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการตดัสินใจ ไวว้่า เป็นกระบวนการ
ที่ผู ้บริโภค การตระหนักถึงปัญหาของตนเอง และการเสาะแสวงหาทางเลือกต่าง ๆ โดยมีการ
ประเมินค่าทางเลือกต่าง ๆ และตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนื่ง 
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การตัดสินใจซือ้ 
วิมล จิโรจพันธุ ์และคณะ (2538) ไดแ้บ่งกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคออกเป็น 

5 ขัน้ตอน 
1. การรับรู้ความต้องการ ความต้องการของผูบ้ริโภคจะเกิดขึน้ได้จากสิ่งกระตุ้นทั้ง

ภายในและภายนอก สิ่งกระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ สิ่งกระตุน้
ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจการเมือง เมื่อสิ่งเหล่านีถู้กกระตุน้ถึงระดบั
หนึ่งแลว้จะกลายเป็นตัวกระตุน้ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งบุคคลจะสามารถเรียนรูถ้ึง
วิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้เหลา่นีโ้ดยอาศยัการเรียนรูแ้ละประสบการณใ์นอดีต 

2. การค้นหาข้อมูลเพ่ือสนองตอบความต้องการ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ
และสิ่งที่สนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วั ผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
เช่น บุคคลที่รูส้ึกหิวก็จะมองหารา้นอาหารแลว้เขา้ไปซือ้บริโภคทันที แต่บางครัง้ความตอ้งการที่
เกิดขึน้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการนั้นจะถูกสะสมเอาไว้เพื่อ
สนองตอบภายหลัง เมื่อความตอ้งการที่ถูกกระตุ้นไดส้ะสมไวม้ากจะท าใหภ้าวะอย่างหนึ่ง คือ 
ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการที่สะสมไว ้เช่น ผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการจองห้องพักเพราะตนเองจะ
เดินทางท่องเที่ยว ผูบ้ริโภคก็จะหาขอ้มูลสอบถามจากบุคคลอ่ืนที่มีประสบกาณ์มาก่อน หรือหา
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยผูบ้รโิภคจะหาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูเหลา่นี ้

แหลง่บคุคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั เป็นตน้ 
แหลง่การคา้ ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนขาย เป็นตน้ 
แหลง่ชมุชน ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อสาธารณะ  
แหลง่ทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยส ารวจคณุภาพผลิตภณัฑ ์ศนูยว์ิจยัขอ้มลู 
3.  พฤติกรรมการประเมินผล เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูเขา้มาก็จะเกิดความเขา้ใจ และ

มีผลท าใหเ้กิดการประเมินผลขอ้มลูที่เขา้มาเหลา่นัน้เพื่อพิจารณาทางเลือก โดยมีวิธีการประเมิน 6 
ชนิด คือ 

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุด โดยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แลว้ตัดออกจน
เหลือผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคเห็นว่าดีที่สดุ 

3.2 การจดักลุ่มผลิตภณัฑ ์เป็นกลุม่ที่ยอมรบั และกลุ่มที่ไม่ยอมรบัโดยพิจารณาจาก
กลุม่ที่ยอมรบัอีกทีหนึ่ง 
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3.3 การตั้งกฎเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทางด้านคุณภาพ ปริมาณ 
ราคา แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่สรา้งไว ้ผลิตภณัฑใ์ดมีเกณฑใ์กลเ้คียงกบัที่ตัง้ไวจ้ะไดร้บั
การคดัเลือก 

3.4 การใหค้ะแนนจากการจัดล าดับความส าคัญของคุณสมบัติ แลว้ใหค้ะแนนกับ
คณุสมบติัแต่ละประการ ซึ่งผลิตภณัฑใ์ดไดร้บัคะแนนรวมมากท่ีสดุก็จะไดร้บัการคดัเลือก 

3.5 การคาดคะเนมูลค่า โดยก าหนดน ้าหนักความส าคัญของคุณสมบัติแต่ละ
ประเภท แลว้น าไปคณูกบัคะแนนความเชื่อของผูบ้ริโภคที่มีต่อคณุสมบติัของแต่ละประการในตรา
ผลิตภณัฑห์นึ่งๆซึ่งจะไดเ้ป็นค่าทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อตราผลิตภณัฑ ์ตราใดมีค่าทศันคติสงูก็
จะไดร้บัเลือก การเปรียบเทียบตราผลิตภณัฑใ์นอดุมคติ ตราใดใกลเ้คียงก็จะไดร้บัเลือก 

4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อท าการประเมินผลแลว้จะช่วยใหผู้บ้ริโภคก าหนดความพอใจ
ระหว่างผลิตภัณฑต่์างๆ ที่เป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑท์ี่เขาชอบที่สดุ ซึ่งก่อน
ตดัสินใจจะตอ้งพิจารณา 3 ประการคือ 

4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ผู ้บริโภคต้องการซือ้ ซึ่งเป็นทั้ง
ทศันคติที่เป็นทัง้ดา้นบวกและดา้นลบที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภค 

4.2 สถานการณท์ี่ไดค้าดคะเนไว ้ความตัง้ใจซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากระดบัรายได ้ขนาด
ของครอบครวั ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน การคาดคะเนถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัจาก
ผลิตภณัฑ ์

4.3 สถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเน ขณะที่ผูบ้ริโภคก าลังจะซือ้อาจมีปัจจัยบางอย่าง
มากระทบกระเทือนความตั้งใจซือ้ เช่น ความไม่พอใจในพนักงานขาย ทัศนคติที่ไม่ดีจากการ
ทดลองสินคา้  

5. ความรู้สึกหลังการซื้อ ภายหลังการซือ้และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมี
ประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์

เสรี วงษ์ฆณฑา (2542) ไดแ้บ่งกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ออกเป็น 6 ขัน้ตอน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) คนเราเมื่อยามปกติสขุ ใชช้ีวิตตามปกติ 
มกัไม่มีปัญหาใหค้อยแกไ้ข แต่หากนกัการตลาดตอ้งพยายามชีใ้หผู้บ้ริโภคเล็งเห็นว่าเกิดปัญหาขึน้ 
และชีน้  าใหผู้บ้ริโภคเห็นว่าปัญหานัน้สรา้งผลกระทบอะไรตามมา ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคมองเห็นขอ้
แตกต่างระหว่างสภาพในอดุมคติ กบัสภาพความเป็นจรงิ 



 41 
 

 

2. การแสวงหาภายใน (Internal Search) เมื่อเกิดปัญหาตอ้งการแกไ้ขปัญหา คนเรา
มักจะแสดงหาสิ่งใกล้ตัว เช่น ตราสินค้าที่ใช้อยู่เป็นประจ า รา้นค้าที่ซือ้ของประจ า และเมื่อ
ผูบ้ริโภคจดจ าได้และมีความรูส้ึกพึงพอใจในสินคา้นั้น ก็จะท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ทันที แต่
ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้นัน้ได ้แต่ไม่เกิดความพึงพอใจในตราสินคา้นัน้ ก็
จะมีผลท าใหไ้ม่เกิดการตดัสินใจซือ้ 

3. การแสวงหาภายนอก (External search) เมื่อขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคจ าไดน้ัน้ไม่เพียงพอ 
จึงเกิดการแสวงหา หรือหมายถึงการหาขอ้มลูของสินคา้ภายนอก ประกอบไปดว้ย 

3.1 โฆษณา ผูบ้ริโภคจะดูโฆษณาเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสนใจ ประกอบการตัดสินใจ 
ดงันัน้นกัการตลาดที่ดีควรเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาใหเ้หมาะสม   

3.2 การไป ณ จุดขาย ผูบ้ริโภคตอ้งการที่จะสมัผัส หรือทดลองเก่ียวกับผลิตภัณฑท์ี่
ตนสนใจ หรือตอ้งการไปหาซือ้ดู เนื่องจากไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองจ าได ้สิ่งที่ส  าคัญในขอ้นีคื้อ ณ 
จุดขายตอ้งมีสินคา้ เนื่องจากทางผูบ้ริโภคไดใ้หโ้อกาสกับทางเราแลว้ การวางสินคา้ตอ้งเด่นชัด 
รวมถึงมารยาทและความรูค้วามสามารถในเรื่องผลิตภัณฑขอ์งพนักงานขายก็เป็นสิ่งส าคัญ ใน
การท่ีจะใหข้อ้มลูกบัผูบ้รโิภค 

3.3 การโทรศพัท ์หรือพดูคยุกบัทางเจา้ของผลิตภณัฑ ์ทางบรษิัทตอ้งฝึกฝนพนกังาน
รบัโทรศพัท ์พนกังานฝ่ายลกูคา้สมัพนัธเ์ก่ียวกบัการตอบค าถามต่าง ๆ  

3.4 การขอพบพนกังานขาย เมื่อทางผูบ้รโิภคไม่พอใจในผลิตภณัฑท์ี่ตนเองจดจ าได ้
อาจมีการเรียกพนักงานขายเขา้ไปพบเพื่อใหค้ าปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา้ ทัง้นีพ้นักงานขาย
ตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการใหข้อ้มูลกับทางผูบ้ริโภค รวมทัง้การตอบสนองพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทนัท่วงที 

3.5 การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต ในกรณีนีอ้าจจะเป็นการสอบถามหรือคน้หา
ขอ้มลู จากหนา้เว็บไซตต่์างๆ ซึ่งในปัจจุบนั มีเว็บไซตร์ีวิว หรือถ่ายทอดประสบการณต์รงจากผูใ้ช้
ผลิตภัณฑ ์ทั้งนีเ้รา้ตอ้งมั่นใจว่าสินคา้ของเรามีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอรเ์น็ตเป็นโลกที่  
ทุกคนมีสิทธิ์ใหข้อ้มูล และจะแพร่กระจายขอ้มูลไปอย่างรวดเร็วในลักษณะ ปากต่อปาก (Viral 
Marketing)  

หลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีขา้งตน้แลว้ ผู้
บริโภคกจ็ะด าเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตัดสินใจ นั้นคือกระบวนการประเมิน
ทางเลือก 
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4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผู้บริโภคได้รบัรูส้ินค้าต่างๆแล้ว ก็จะน ามา
ประเมินว่าสินคา้ใดดีกว่ากนัในแง่ใด ความส าคญัในขัน้ตอนนีก้็คือ เราจะตอ้งหาจุดเด่นของสินคา้
ใหไ้ด ้และจะตอ้งตรงกับเกณฑก์ารคัดเลือกของผูบ้ริโภคอีกดว้ย หากเราสามารถหาจุดเด่นสินคา้
หรือบรกิารท่ีมมุมงอที่ผูบ้รโิภคตอ้งการได ้ก็จะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความสนใจ 

5. การตัดสินใจ (Decision Making) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เมื่ อท าการค้นหาข้อมูล
เรียบรอ้ยแลว้ มกัจะยงัไม่ตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารทนัที เนื่องจากยงัมีความลงัเลว่าสินคา้ที่ซือ้
มานัน้จะดีกว่าที่โฆษณาใหไ้วห้รือไม่ จะมีคุณภาพที่คุม้ค่ากับเงินที่ใชจ้่ายไปหรือไม่ ดังนัน้สินคา้
ใหม่ๆที่จะน าเสนอตอ้งสรา้งความเรง่รดัใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสินใจซือ้ใหไ้ดเ้ร็วที่สดุ  

ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์(2550) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคโดยทั่วไปว่าจะ
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การรับส่ิงเร้า (stimulus) สิ่งเรา้ หมายถึง สิ่งกระตุน้ (cue) หรือ แรงขบั (drive) ที่จะ
เป็นเหตจุูงใจใหบุ้คคลกระท า หรือปฏิบติับางสิ่งบางอย่างขึน้ ผูบ้ริโภคไดร้บัสิ่งเรา้จากหลายแหล่ง 
ไดแ้ก่ 

1.1 สิ่งเรา้จากสงัคม (social cue) ซึ่งเกิดขึน้เมื่อบคุคลไดพ้ดูคยุกบัเพื่อนๆ สมาชิกใน
ครอบครวั เพื่อนร่วมงานและบคุคลอ่ืน ๆ รอบขา้ง แหลง่สิ่งเรา้ดงักลา่วนีเ้กิดจากการติดต่อสงัสรรค์
กนัระหว่าบคุคลซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัผูข้าย และค่อยขา้งมีอิทธิพล 

1.2 สิ่งเรา้ที่เกิดจากการโฆษณา (commercial cue) ซึ่งเกิดขึน้จากผูช้ายส่งข่าวสาร
โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลเกิดความสนใจในผลิตภัณฑแ์ละบริการที่เสนอขาย การ
โฆษณา การขายโดยบุคคล และกิจกรรมการส่งเสริมการข่ายทัง้หมดถือเป็นสิ่งเรา้ที่เกิดจากการ
โฆษณาทัง้สิน้ 

1.3 สิ่งเรา้ที่ไม่ใช่การโฆษณา (noncommercial cue) ไดแ้ก่ สิ่งเรา้ที่เกิดจากข่าวสาร
จากแหลง่ที่เป็นกลางไม่ล  าเอียง เช่น “consumer reposts” หรือเอกสารรายงานต่าง ๆ ของรฐับาล 
เป็นตน้ ซึ่งเป็นแหลง่ข่าวสารที่ไดร้บัความเชื่อถือสงู 

1.4 สิ่งเรา้ที่เกิดจากแรงขบัภายในร่างกาย (physical drive) ซึ่งเกิดขึน้จากประสาท
สมัผสั 

ทางร่างกายไดร้บัผลกระทบ ท าใหเ้กิดความหิว ความกระหาย และความกลัว เป็นตน้ 
โดยเหตุการณ์ที่เกิดแรงขับภายในร่างกาย ไดแ้ก่ รบัประทานอาหารเพราะความหิว ด่ืมน า้เพราะ
เกิดความกระหาย เป็นตน้ 
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สิ่งเรา้ดงักลา่วขา้งตน้ บุคคลอาจจะรบัรูเ้พียงบางส่วนเท่านัน้ หรืออาจจะรบัรูท้ัง้หมดก็ได ้
หากบุคคลนัน้ไดร้บัสิ่งเรา้มากพอ ก็จะกลายเป็นแรงจูงใจผลกัดันเขา้สู่ขัน้สงูขึน้ในขัน้ที่  2 แต่หาก
บุคคลนั้นไม่ไดร้บัแรงกระตุน้มากนัก ก็อาจจะลม้เลิกความสนใจในผลิตภัณฑแ์ละบริการนัน้ ใน
กรณีเช่นนี ้กระบวนการตดัสินใจในขัน้ที่ 2 ก็จะไม่เกิดขึน้ 

2. การรับรู้ปัญหา (problem recognition) เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าในขั้น
ที่ 1 แลว้ สิ่งเรา้ดงักลา่วนัน้สามารถสรา้งแรงจงูใจท าใหเ้กิดการรบัรูปั้ญหา การรบัรูปปัญหาเกิดขึน้
เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สมดุลกันระหว่า สภาวะที่เป็นจริง  (actual state) กับ
สภาวะที่ปรารถนา (desired state) และความพยายามของบุคคลที่อยากจะให้บรรลุสภาวะที่
ปรารถนา จะเป็นผลสะท้อนท าให้เกิดความต้องการ และความต้องการจะเป็นรากเหง้าหรือ  
ตน้ตอ (root) แห่งพฤติกรรมของมนษุยท์ัง้มวล หากปราศจากความตอ้งการแลว้ พฤติกรรมใด ๆ ก็
จะไม่เกิดขึน้  

ผูบ้ริโภครบัรูปั้ญหา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนพิจารณาซือ้อาจจะสามารถ
แก้ปัญหาความขาดแคลน หรือความปรารถนาที่ตนยังไม่ได้รับการตอบสนอง  (unfulfilled 
desire) ก็อาจเป็นได ้ตัวอย่าง เช่น ปรุงอาหารทานเองไม่อร่อยจึงออกไปรบัประทานอาหารนอก
บา้น เครื่องใชไ้ฟฟ้าเป็นรุน่เก่า ใชง้านไม่ดีจึงท าใหต้อ้งซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ารุน่ใหม่ทดแทน เป็นตน้ 

3. การแสวงหาข้อมูล (information search) ภายหลงัจากผูบ้รโิภคเกิดการรบัรูปั้ญหา
แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในตัวผู้บริโภคเองก่อน  (internal search) โดย
พิจารณาจากความรูอ้ันเกิดจากความทรงจ าที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑห์รือตราที่จะซือ้ซ  า้เป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น การซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ซือ้บ่อย ๆ ซือ้ซ  า้ ๆ 
เป็นประจ า เช่น การซือ้แชมพูสระผม ซือ้ยาสีฟัน ก็อาจน าความรูท้ี่มีอยู่ในตัวออกมาใชไ้ดอ้ย่าง
เพียงพอ แต่หากเขาพบว่าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ผ่านมาไม่เพียงพอ ก็จ าเป็นจะตอ้งแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อเติม  (external search) ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี ้จะเกิดขึน้เมื่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑน์ัน้ มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดสงู และค่าใชจ้่ายในการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจต ่า 

แหลง่ขอ้มลูภายนอกอาจหามาไดจ้ากหลายแหลง่ดงันีคื้อ  
3.1 แหล่งบุคคล (personal sources) ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครบั เพื่อน เพื่อนบา้น 

และเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
3.2 แหล่งโฆษณา (commercial sources) ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ผู้

จ  าหน่ายบรรจภุณัฑ ์และการจดัแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
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3.3 แหล่งสาธารณะ (public sources) ไดแ้ก่ สื่อมวลชน หน่วยงานองคก์ารต่าง ๆ ที่
ท าหน้าที่ส  ารวจจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้บริการแก่
สาธารณชนทั่วไปทัง้ของรฐัและเอกชน 

3.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential source) ไดแ้ก่ บุคคลที่มีประสบการณ์ดา้น
การจดัด าเนินการ การตรวจสอบ และการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารนัน้โดยตรง หรือปัจจุบนัเรียกว่า 
นกัรีวิว หรือบล็อกเกอร ์

4. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เป็นขั้นตอนที่เมื่อผู้บริโภค
ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่จะซือ้เพียงพอแลว้ ในขัน้นีผู้บ้รโิภคก็จะใชข้อ้มลูความรูท้ี่เก็บไวใ้น
ความทรงจ า รวมทั้งข้อมูลที่แสวงหามาได้จากแหล่งภายนอกอ่ืนๆ ก าหนดเป็นเกณฑ์ส าหรับ
ประเมินขึน้ และจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึน้นี ้ ก็จะช่วยผู้บริโภคสามารถประเมินและ
เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียส าหรบัทางเลือกแต่ละทางได ้วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดทางเลือกใหแ้คบลง คือ
การใชว้ิธีเลือกลกัษณะเด่นบางอย่างของผลิตภณัฑเ์ป็นเกณฑ์ตัดสินพิจารณา หากผลิตภัณฑใ์ด
ไม่มีลกัษณะดงักล่าวนัน้ ก็จะคัดออกจาการประเมินตวัเลือก บางครัง้การประเมินทางเลือกจะท า
ไดง้่าย เมื่อผลิตภณัฑน์ัน้มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างชดัเจนเหนือผลิตภณัฑอ่ื์น เช่น ผลิตภณัฑท์ี่
มีคุณภาพดีเลิศ ราคาต ่า การตัดสินใจเลือกจะมีความมั่ นใจมากกว่า การเลือกผลิตภัณฑร์ะดับ
คณุภาพปานกลาง ราคาแพง เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปการประเมินทางเลือกไม่อาจกระท าไดง้่ายนกั บางครัง้ผูบ้รโิภคมี
ทางเลือก 2 ทางหรือมากกว่า ซึ่งมีลกัษณะน่าสนใจพอกนั มีขอ้ดีขอ้เสียใกลเ้คียงกนั ในกรณีเช่นนี ้
ก็จ  าเป็นจะตอ้งตัง้เกณฑ์การตัดสินใจขึน้ โดยน าลกัษณะบางอย่างที่ส  าคัญมาเปรียบเทียบและ
จัดล าดับ เช่น น าคุณสมบัติที่ผู ้บริโภคให้ความส าคัญที่สุดมาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ราคา 
คุณลักษณะ คุณภาพ ความปลอดภัย ความคงทนถาวร สถานะของผลิตภัณฑ์ และใบประกัน
คณุภาพ เป็นตน้ เกณฑด์งักลา่วนีจ้ะน ามาใชก้ าหนดการตดัสินใจในขัน้ต่อไป 

5. การซื้อ (purchase) ภายหลังจากที่ได้ประเมินทางเลือกอย่างดีที่สุดแล้ว ในขั้นนี ้
ผูบ้ริโภคก็พรอ้มที่จะลงมือซือ้ นั่นคือ พรอ้มที่จะแลกเปลี่ยนเงินหรือสัญญาที่จะใช้เงิน เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอ้งการมาครอบครองเป็นเจา้ของ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ตอ้งพิจารณาตกลงใจ
อีก 3 ประการ คือ สถานที่ซือ้ เงื่อนไขการซือ้ และความพรอ้มที่จะจ าหน่าย เก่ียวกับสถานที่ที่จะ
ซือ้ เช่น อาจจะซือ้ที่รา้นจ าหน่าย หรือซือ้จากตัวแทนขาย เพราะปัจจุบันผูบ้ริโภคซือ้สินคา้และ
บริการภายในบา้นมีแนวโนม้มากขึน้ ส่วนเงื่อนไขการซือ้ก็จะตัดสินใจว่าจะซือ้เงินสด ซือ้เงินผ่อน 
หรือซือ้ทางไปรษณีย ์โดยช าระเงินผ่านบตัรเครดิต หรือเก็บเงินปลายทาง เป็นตน้ ส่วนความพรอ้ม
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ที่จะจ าหน่ายหมายถึง ความพรอ้มในการส่งมอบหรือใหบ้ริการ ซึ่งขึน้อยู่กับสินคา้มีอยู่ในสต๊อก
พรอ้มที่จะสง่สินคา้ถึงลกูคา้ไดท้นัทีหรือไม่ เพราะรายการสินคา้ที่จ  าเป็นตอ้งส่งมอบ ระยะเวลาจะ
การสั่งซือ้ จนกระทั่งผูบ้ริโภครบัสินคา้ รวมทัง้ความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานที่ใช ้ถือ
เป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งต่อผูบ้รโิภค 

ผูบ้ริโภคจะซือ้ถา้หากองคป์ระกอบทัง้ 3 ประการดงักล่าวเป็นที่รบัได ้และเป็นที่พอใน แต่
อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในองคป์ระกอบดงักลา่วไม่เป็นที่พอใจ ก็อาจจะเป็นเหตทุ าใหก้าร
ซือ้ต้องถูกเลื่อนเวลาออกไป หรืออาจจะตัดสินใจไม่ซือ้ก็เป็นได้ แม้ว่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ เลย
เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่จะซือ้ก็ตาม 

6. พฤติกรรมหลังการซื้อ (post-purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบ้ริโภคไดซ้ือ้
ผลิตภณัฑห์รือบริการแลว้ ผลที่เกิดขึน้จากการตดัสินใจซือ้ อาจท าใหไ้ดร้บัความพอใจหรืออาจท า
ใหไ้ดร้บัความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ไดร้บัความพอใจ ความแตกต่างระหว่างสภาวะ
ที่เป็นอยู่เดิม (existing states) กับสภาวะที่พึงปรารถนาอยากจะให้เป็น  (desired states) ก็จะ
หมดไป โดยทั่วไปแลว้ผู้บริโภคจะรูส้ึกพอใจ หากสิ่งที่เขาคาดหวังทั้งหมดได้รบัการตอบสนอง 
มิฉะนัน้แลว้เขาก็จะรูส้กึไม่พอใจนกั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีความเฉ่ือยในการตดัสินใจ ทัง้นีก้็เพราะว่าการที่ผูบ้รโิภคตดัสินใจ
ซือ้นัน้ เขาตอ้งเสี่ยงว่าสินคา้ที่เขาซือ้จะดีเหมือนโฆษณาหรือไม่ จะมีคณุภาพคุม้ค่าราคาที่เขาจ่าย
ไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยู่กับสินค้าที่ตนเองมีความเคยชิน ดังนั้นสินค้าใหม่ๆ ที่จะ
น าเสนอตัวเองแก่ผูบ้ริโภคนัน้ตอ้งหาหนทางในการเร่งรดัใหผู้บ้ริโภคเปลี่ยนใจ และตัดสินใจซือ้
สินคา้ของตวัเอง 

Keller Kevin Lane และ Kotler Philip (2012) กล่าวถึง การตดัสินใจว่าเป็นกระบวนการ
ประเมินผลเก่ียวกบัทางเลือก หรือตวัเลือกที่จะน าไปสู่การบรรลเุปา้หมาย ซึ่งกระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการตดัสินใจซือ้ 
              ที่มา: Keller Kevin Lane และ Kotler Philip (2012) Marketing Management. 

การรบัรู ้
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การแสวงหา
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การตดัสนิใจ
ซือ้ 

พฤตกิรรม
ภายหลงัการ

ซือ้ 
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แบ่งกระบวนการตดัสินใจซือ้ ออกเป็น 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ หรือการรับรู้ปัญหา (Need Recognition or Problem 

Recognition) เป็นล าดับแรกในกระบวนการการตัดสินใจซือ้ การที่ผู ้บริโภครบัรูปั้ญหาหรือถูก
กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุน้ภายในหรือภายนอกรา่งกายก็ตาม นกัการตลาด
จะตอ้งหาสิ่งที่จะใชเ้พื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการสินคา้เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ 

  2. การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หรือการค้นหาขอ้มูลก่อนการซือ้ 
(Pre-Purchase Search) เป็นขั้นที่ผู ้บริโภคได้เริ่มมีการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑท์ี่สามารถแกปั้ญหา หรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้แหล่งขอ้มลูที่ส  าคญัมี 
2 แหลง่ คอื  

2.1. แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Search) หรือแหล่งข้อมูลที่อาศัยขอบเขตด้าน
จิตวิทยา 

2.2. แหล่งขอ้มูลภายนอก (External Search) เป็นข้อมูลจากสื่อมวลชน พนักงาน
ขาย การโฆษณา เป็นตน้ 

  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลแล้ว
ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งรูถ้ึงวิธีการ
ต่างๆ ที่ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่
กระบวนการเดียวที่ใชก้ับผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นผูซ้ื ้อคนในคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ในการ
ซือ้ 

  4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) การท่ีผูบ้รโิภคจะตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ เขา
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่าสินค้าหรือบริการที่ซือ้ไปนั้นจะดีเหมือนกับที่โฆษณาหรือไม่ จะมี
คณุภาพคุม้กบัราคาหรือไม่ ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ติดอยู่กับสินคา้ที่ตนเองมีความเคยชิน ดงันัน้
สินคา้ใหม่ๆที่จะน าเสนอต่อผูบ้รโิภคจะตอ้งหาวิธีจูงใจใหผู้บ้ริโภคเปลี่ยนใจและตดัสินใจซือ้สินคา้
ของตน 

  5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Feeling) เกินขึน้หลงัจากซือ้หรือใช้
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ถา้เป็นไปตามที่คาดหวังไวผ้ลลพัธก์็คือความพอใจ (Satisfaction) แต่ถา้ผลลพัธ์
ต ่ากว่าที่ คาดหวงัไวผ้ลก็คือความพอใจ (Un-Satisfaction) 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดของ Keller Kevin Lane และ 
Kotler Philip (2012) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจว่าเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกที่จะศกึษาขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ผูบ้รโิภค
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จะตดัสินใจซือ้สินคา้ ท่ามกลางภาวะที่ตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยงว่าสินคา้หรือบรกิารที่ซือ้ไปนัน้จะดี
เหมือนกับที่โฆษณาหรือไม่ และผูว้ิจัยขอน าขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) มา
ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ Airbnb  
 ศูนย์วิจัยกรุงศรี (2562) กล่าวถึงธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันว่ามีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง
ในช่วงระหว่างปี 2562 - 2564 ตามการเติบโตของภาคท่องเที่ยว โดยคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 5 - 7% ต่อปี ผู้ประกอบการมีแนวโน้ม
ขยายการลงทุนธุรกิจโรงแรมต่อเนื่องทัง้ ในพืน้ที่ท่องเที่ยวหลกั (กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต) ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นการลงทนุของผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทัง้กลุม่นกัลงทุนไทยและต่างชาติ และจงัหวดั
ศนูยก์ลางความเจริญภูมิภาค แหลง่ท่องเที่ยวและจงัหวัดรองที่ไดร้บัอานิสงสจ์ากการขยายตวัของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาคมากขึน้ ทั้งนี ้
จ  านวนหอ้งพกัที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ประกอบกบัการเปิดใหบ้รกิารเช่ารายวนัของสินคา้ทดแทน (เช่น 
อพารต์เมนต ์และคอนโดมิเนียม) รวมถึงสถานพกัแรมรูปแบบ Booking Platform อาทิ Airbnb ท า
ใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมค่อนขา้งรุนแรง 
 
สถานพักแรมรูปแบบ Booking Platform 

ศูนย์วิจัยกรุงศรี (2562) กล่าวว่า กระแสเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) 
ส่งผลใหเ้กิดสถานพักแรมที่จองผ่าน Booking Platform หมายถึง ตัวกลางส าหรบัผูใ้หเ้ช่าและผู้
เช่า ไดแ้ก่ ธุรกิจ Airbnb ซึ่งราคาต ่ากว่าโรงแรม และมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือก ตัง้แต่บา้นเดี่ยว 
แบ่งใหเ้ช่าบางหอ้ง และทั้งหลงั จนถึงคอนโดมิเนียม ซึ่งอัตราการเช่าผ่าน Booking Platform ใน
พืน้ที่ท่องเที่ยวหลกัและพืน้ที่ท่องเที่ยวส าคญัอื่นๆ ของไทยขยายตวัสงู ทัง้นี ้แมจ้ะมีปรมิาณไม่มาก
ในปัจจุบัน (ประมาณ 10% ของจ านวนหอ้งพักในโรงแรมและรีสอรท์ใน 5 แหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต   เกาะสมุย และเชียงใหม่ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม
เท่าใดนกั แต่ในอนาคตอาจกดดนัรายไดแ้ละผลก าไรของธุรกิจโรงแรมที่เนน้ลกูคา้กลุม่เดียวกนั ดงั
ตวัเลขในตาราง 
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ตาราง 2 อตัราการเช่าผ่าน ธุรกิจ Airbnb ในปี 2560 – 2561 
 

ท าเล อัตราการเช่า อัตราการเติบโตของธุรกิจ (ร้อยละ) 
2560 2561 2560 2561 

กรุงเทพมหานคร 24,643 39,361 59.4 59.7 
ภเูก็ต 20,121 29,044 43.3 44.3 
พทัยา 8,643 14,026 74.3 62.3 
เชียงใหม่ 7,143 11,120 81.7 55.7 
เกาะสมยุ 7,216 9,886 51.2 37.0 
รวม 67,766 103,437 57.0 52.6 

  
จากตารางจะเห็นไดว้่า ธุรกิจ Airbnb มีการเติบโตในประเทศไทยค่อนขา้งเร็วอันเนื่อง

มากจากไดร้บัความนิยม  
 
ธุรกิจ Airbnb 
งานพัฒนาองคค์วามรูส้  าหรบั SME ศนูยว์ิจัยกสิกรไทย (2559) ใหข้อ้มูลว่า Airbnb นัน้

เป็นเว็ปไซตแ์ละแอพลิเคชั่นที่คอยใหบ้ริการเรื่องการจองที่พกัแบบโฮสเทลที่ไดร้บัความนิยมอย่าง
มากในหมู่นักเดินทาง ซึ่งขอ้ดีของการจองแบบโฮสเทลนั้นคือการที่นักท่องเที่ยวจะไดพ้บปะกับ
เจา้ของบา้น การที่มีการพบปะเจา้ของที่อยู่อาศัยที่เป็นคนทอ้งถิ่นนั้นจะท าใหม้ีการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมมีการพดูคยุแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดพ้บไดเ้จอ  

ก่อนหนา้นีน้ัน้ธุรกิจของ Airbnb จะเป็นการหาที่พกัเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจบุนั Airbnb 
ไดม้ีการพฒันาต่อยอดในสว่นที่ยงัขาดคือการน าเที่ยว ซึ่งการน าเที่ยวที่ว่านัน้เจา้ของที่พกัสามารถ
น าเที่ยวไดเ้อง โดยการตกลงกับผูเ้ขา้พักอาศัย ซึ่งการท าลักษณะนีถื้อเป็นการเติมเต็มในส่วนที่
ขาดของการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นหากได้ผู้น าทางซึ่งเป็นคนใน
ทอ้งถิ่นนัน้คอยแนะน าก็จะเป็นการแนะน าขอ้มลูที่ถกูตอ้งไดเ้ป็นอย่างดี 
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จุดเร่ิมต้น 
ในปี 2007 หรือประมาณ ปี พ.ศ. 2550 Joe Gebbia และ Brian Chesky ไม่มีเงินส าหรบั

จ่ายค่าเช่าหอ้ง และในขณะนัน้เองก็ก าลงัมีการสมัมนาขนาดใหญ่จดัขึน้ โรงแรงที่พกัรอบๆ ถูกจอง
เต็มหมด เขาสองคนจึงสรา้งเว็บบล็อกชื่อว่า airbedandbreakfast.com ประกาศใหเ้ช่าที่พักใน
หอ้งนั่งเล่นของพวกเขาและฟูกที่นอนสามตัว พรอ้มดว้ยอาหารเชา้จากฝีมือพวกเขาเอง หกวัน
หลงัจากนั้นมีแขกทั้งหมด 3 คนเขา้มาใชบ้ริการ โดยพวกเก็บเงินเพียงคนละ 80 ดอลลารส์หรฐั 
หลังจากที่บอกลาแขกทั้งสามคน โจและไบรอันก็รูแ้ล้วว่านี่ เป็นไอเดียที่ ดีและจะสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงใหก้บันกัเดินทางทั่วโลกทอ้งถิ่นมีมลูค่า เพราะบา้นน่าอยู่กว่าเสมอ 

ก่อนหน้าที่ Airbnb จะเข้ามาเขย่าวงการที่พักและโรงแรม ย้อนไปสักสามสิบปีที่แล้ว 
โรงแรมที่เป็นเพียงสถานที่ไวส้  าหรบัคา้งคืน ทุกๆที่มีบรรยากาศที่คลา้ยคลึงกนัท าใหค้นรูส้กึเบื่อ จึง
ท าใหเ้กิด Boutique Hotels ที่มุ่งเนน้สรา้งความประหลาดใจใหก้ับผูเ้ขา้พักดว้ยบรรยากาศที่เป็น
เอกลกัษณแ์ละมีความเป็นอยู่ตามแต่ละทอ้งถิ่น และสิ่งโจกบัไบรอนัคน้พบหลงัจากเปิดบริการมา
นานหลายปีคือทกุคนชอบที่จะอยู่บา้น ชอบความรูส้กึของบา้นมากกว่าหอ้งในโรงแรม 

ในฝ่ังของที่พัก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขามีอยู่เดิมและพักอาศยัอยู่แลว้ จึงเป็นสินคา้ที่แทบจะ
ไม่มีตน้ทุนและ Airbnb ยงัมอบโอกาสใหพ้วกเขาสามารถเป็นฝ่ายที่ก าหนดราคาที่เหมาะสมเองได้
เองดว้ย 

ถึงแมว้่า Airbnb จะมีลกัษณะเดียวกบั Boutique Hotels แต่กลบัมีค่าใชจ้่ายต ่ากว่าแถม
ยงัไดส้มัผสัประสบการณท์อ้งถิ่นโดยตรงจากเจา้ของหอ้งพกั ดว้ยหลกัการของ Sharing Economy 
น าทรพัยากรเดิมที่เจา้ของไม่สามารถใชไ้ดเ้ต็มศกัยภาพ มาแปรรูปเป็นสินคา้ชั่วคราวที่ใชร้่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Airbnb ใช้พลังของอินเทอรเ์น็ตเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่
เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของที่พักกับผูเ้ขา้พักโดยตรง ผูเ้ขา้พักสามารถระบุความตอ้งการของที่พัก 
เจาะจงรายละเอียดเฉพาะต่างๆ เช่น มีวิวติดทะเล ไปจนถึงสามารถดรูายละเอียดของเจา้ของที่พกั
ไดว้่าเขาสามารถพดูภาษาอะไรไดบ้า้ง ดภูาพตวัอย่างที่พกั ติดต่อพดูคยุกบัเจา้ของที่พกัได ้ซึ่งตรง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมัยใหม่ที่ตอ้งการซือ้สินคา้และบริการจากบุคคลมากกว่าการซือ้จาก
แบรนด์ใหญ่ๆ ที่มีอ  านาจต่อรองมากกว่า ตัดการผูกมัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่
จ าเป็นจนก่อให้เกิดราคาที่สูงเกินจริง เมื่ออินเทอรเ์น็ตเป็นผู้ท าหน้าที่เชิญชวนให้คนมาเข้าพัก
แทนที่เจา้ของจะตอ้งลงทนุท าเอง  
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ในทุกๆ คืนจะมีผูใ้ชโ้ดยเฉลี่ยหา้แสนคนก าลงัอาศัยอยู่ในที่พักของระบบ Airbnb ซึ่งถ้า
นับรวมๆกันแลว้ตลอดเวลาที่ Airbnb เปิดท าการก็น่าจะมีผู้ใชเ้ฉียดหนึ่งรอ้ยล้านคนแล้ว และ
กลายเป็นธุรกิจออนไลนร์วบรวมที่พกั 2.2 ลา้นแห่ง จาก 192 ประเทศทั่วโลกไดภ้ายในไม่ก่ีปี 

 
สถิติผู้ใช้ และผลประกอบการของ Airbnb ในปี 2019 
Wittawin.A (2562) กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจ Airbnb ในเว็บไซต์ thumbsup ไว้ว่า 

ปัจจุบนั Airbnb มีผูใ้ชก้ว่า 150 ลา้นคน Airbnb มีเจา้ของบา้นที่ปล่อยเช่าบนแพลตฟอรม์ อาศัย
อยู่ใน 81,000 เมือง จากกว่า 191 ประเทศทั่วโลก ตัง้แต่เปิดใหบ้ริการในปี 2008 Airbnbใหบ้รกิาร
ลกูคา้ไปกว่า 400 ลา้นคน นอกจากนี ้จากสถิติยงัพบว่า Airbnb มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมี
มลูค่าทางการตลาดเพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดดในทกุ ๆ ปี 

 
สถิติผู้ใช้ของ Airbnb 
ผูใ้ชง้าน Airbnb แบ่งเป็นผูช้าย 46% และผูห้ญิง 54% 
60% ของผูใ้ชง้านมีช่วงอายอุยู่ในกลุม่ Millennial 
49% ของผูใ้ชง้านมอง Airbnb เป็นตวัเลือกที่เขา้มาแทนที่การใชบ้รกิารโรงแรม 
88% ของการจอง เป็นการจองที่พกัส าหรบั 2 - 4 คน 
จะสังเกตได้ว่าผูใ้ชข้อง Airbnb ก็จะเป็นผู้ใชก้ลุ่ม Millennial เช่นเดียวกับแพลตฟอรม์

อ่ืนๆ และผูใ้ชก้ว่าครึ่งก็เริ่มมองเทคโนโลยีนีเ้ป็นทางเลือกใหม่ในการหาที่พกัที่สะดวก รวดเรว็ และ
ราคาถกูกว่าการเช่าหอ้งพกัของโรงแรม 

 
สถิติอื่น ๆ ทีน่่าสนใจ 

• ระบบของ Airbnb สามารถรองรบัการจองที่พกัพรอ้มกนัไดม้ากถึง 1.9 ลา้นรายการ 

• Airbnb มีการจดัเตรียมประกนัใหผู้ป้ลอ่ยเช่าที่พกัมากที่สดุถึง 1 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั 

• ที่พกัของ Airbnb มีค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 164.47 ดอลลา่รส์หรฐั 
สิ่งที่น่าสนใจในชุดขอ้มูลนีคื้อ Airbnb มีการเตรียมประกันภัยใหก้ับเจา้บา้นเป็นจ านวน

มหาศาล เนื่องดว้ยความเสี่ยงที่เจา้บา้นต้องแบกรบัไวใ้นการปล่อยเช่าใหก้บัลกูคา้มากหนา้หลาย
ตาที่มาจากทั่วทกุมมุโลก หากไม่มีประกนัในสว่นนีก้็อาจท าใหค้วามเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนดล์ดลง จน
สง่ผลใหผู้ป้ลอ่ยเช่าไม่กลา้ที่จะน าที่พกัของตนมาปลอ่ยเช่าผ่านแพลตฟอรม์นีไ้ด ้
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Airbnb ในประเทศไทย 
ศูนยว์ิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) 

(2559) ไดใ้หข้อ้มลูว่า การเติบโตอย่างกา้วกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก สง่ผลกระทบต่อรายไดข้อง
ธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดบักลาง-ล่าง ถึงแมว้่าจะมีการออกกฎหมายควบคมุหอ้งพกัซึ่ง
ท าให้การขยายตัวของห้องพัก Airbnb ชะลอตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็จะท าให้ธุรกิจเข้ามา
แข่งขนัในตลาดโรงแรมไดอ้ย่างเต็มตวั 

ปัจจุบนักลุ่มลกูคา้ Airbnb นัน้ยงัเป็นคนละกลุ่มกบันกัท่องเที่ยวหลกัที่เขา้พกัโรงแรมใน
ไทย ธุรกิจโรงแรมในไทยจึงอาจจะยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาแย่งตลาดมากนกั โดยส่วน
ใหญ่แลว้ นกัท่องเที่ยวที่ใชบ้รกิาร Airbnb ทั่วโลกจะเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตะวนัตกมีอายปุระมาณ 
35 ปี โดยเฉพาะกลุ่มของนกัท่องเที่ยวสหรฐัฯ ซึ่ง Airbnb ไดร้บัรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวกลุ่มนีม้าก
ถึง 30% ทัง้นี ้ปัจจยัที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวกลุม่นีน้ิยมเขา้พกัใน Airbnb เพราะมกัเดินทางดว้ยตนเอง 
ตอ้งการใชช้ีวิตในการท่องเที่ยวแบบชาวทอ้งถิ่น รวมถึงตอ้งการประหยดัค่าใชจ้่ายในเรื่องของที่พกั
จากการเขา้พกัเป็นระยะเวลานาน  

อย่างไรก็ตาม Airbnb มีโอกาสเขา้มาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต 
จากการที่นกัท่องเที่ยวจีนเริ่มหนัมาใช ้Airbnb มากขึน้กว่า 1 ลา้นคน และการขยายตวัของหอ้งพกั 
Airbnb ในกรุงเทพฯ กว่า 100% โดยชาวจีนมีการเปิดรบันวัตกรรมใหม่ๆ และแนวคิดของธุรกิจ
แบ่งปัน (sharing economy) มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูของศนูยข์่าวสารประเทศจีนที่ระบุว่า
ชาวจีนกว่า 500 ลา้นคนไดเ้คยใชน้วตักรรมของธุรกิจแบ่งปันนีแ้ลว้ ซึ่งท าใหใ้นปี 2015 Airbnb ได้
เข้าไปท าตลาดในจีน โดยร่วมมือกับ Union Pay และ Alipay ท าให้นักท่องเที่ยวจีนหันมาใช ้
Airbnb มากขึน้และขยายตัวกว่า 500% ทั้งนี ้การที่ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวไทยมีสัดส่วนของ
นกัท่องเที่ยวจีนถึง 27% ท าให ้Airbnb มีโอกาสที่จะเขา้มาแย่งส่วนแบ่งตลาดไดไ้ม่ยาก นอกจากนี ้
Airbnb ยงัมีการขยายตวัในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัมีจ านวนหอ้งพกัในกรุงเทพฯ กว่า 9 พนั
หอ้ง ในขณะที่ปีก่อนหนา้มีเพียง 4 พนักว่าหอ้ง อีกทัง้ Airbnb นัน้ยงัมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ที่หอ้งพักในโรงแรมที่มีราคาใกลเ้คียงกันไม่สามารถใหไ้ด ้เช่น ขนาดหอ้งพักที่ใหญ่กว่าในราคาที่
ใกลเ้คียงกนั และหอ้งครวัไวส้  าหรบัการท าอาหาร 
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เว็บไซต ์Airbnb 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงเว็บไซต ์Airbnb 

ที่มา:  Airbnb (2020) 
 

แอปพลิเคชั่น Airbnb 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงแอปพลิเคชั่น Airbnb 

ที่มา:  Airbnb (2020) 
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การติดตั้งแอปพลิเคชั่น Airbnb 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงติดตัง้งานแอปพลิเคชั่น Airbnb 
ที่มา: Airbnb (2020) 
 
 ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Airbnb ซึ่งรองรับสมารท์โฟนหรืออุปกรณ์ ทั้ง
ช่องทาง App Store และ Google play 
 
คุณสมบัติของ Airbnb 

1. ส ารวจ ผูใ้ชง้านสามารถหา บนัทึก และแบ่งปันที่พักที่สมบูรณ์แบบ ทั้งหมดนีท้  าได้
จากโทรศพัทข์องคณุ 

2. จอง ผู้ใช้งานสามารถจองที่พักผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Airbnb รวมไปถึง
กระบวนการการช าระเงินที่ปลอดภยัเช่นเดียวกบัแพลตฟอรม์ Airbnb 

3. เดินทาง ผูใ้ชง้านสามารถดกู าหนดการเดินทาง ติดต่อเจา้ของที่พกั และหาที่ตัง้ของที่
พกัระหว่างเดินทาง 
 
ความปลอดภัยของ Airbnb 

Airbnb ไดร้บัการออกแบบมาใหม้ีความปลอดภยัออนไลน ์โดยมีขอ้ก าหนด ดงันี ้
คะแนนความเส่ียง การจองกับ Airbnb ทุกครั้งจะถูกก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องให้

คะแนนส าหรบัความเสี่ยงก่อนที่จะไดร้บัการยืนยัน ระบบใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงคาดการณ์และการ
เรียนรูด้ว้ยเครื่องมือเพื่อประเมินสัญญาณความเสี่ยงที่เราได้ก าหนดขึน้ เพื่อช่วยเราแสดงและ
ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสยั 
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การเฝ้าดูและการตรวจสอบแบคกราวนด์ ในขณะที่ไม่มีระบบตรวจคัดกรองที่
สมบูรณ์แบบ Airbnb ไดใ้ห้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศ
ต่างๆอย่างเขม้งวด ทัง้การไม่ใหบ้รกิารกบัผูก้่อการรา้ยและบุคคลที่ถูกคว ่าบาตรในทั่วโลก ส าหรบั
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ขา้พกัในสหรฐัอเมรกิา เราจะด าเนินการตรวจสอบประวติัดว้ย 

ความพร้อม Airbnb ก าหนดให้มี เวิรก์ช็อปส าหรับความปลอดภัยกับผู้ให้เช่าและ
ผูเ้ชี่ยวชาญชัน้น าของทอ้งถิ่นและจดัเตรียมการด์เพื่อความปลอดภยัออนไลน ์พรอ้มขอ้มลูทอ้งถิ่น
ที่ส  าคัญส าหรบัผูเ้ช่าของพวกเขา ผูใ้หเ้ช่าสามารถขอเครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดส์  าหรบับา้นของคณุ 

การช าระเงินที่ปลอดภัย Airbnb ก าหนดกระบวนการช าระเงินที่ เล็งเห็นถึงความ
ปลอดภยัของขอ้มลูผูใ้ชง้านเป็นอนัดบัแรก โดยผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัเงินผ่านระบบของ Airtbnb เท่านัน้ 
และในกรณีผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าหอ้งผ่าน Airbnb เท่านัน้ ไม่ตอ้งโอนหรือจ่ายเงินใหใ้ครโดยตรง 

การคุ้มครองบัญชีผู้ใช้ Airbnb ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล Airbnbใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อปกป้อง บัญชีผู้ใช้ Airbnb เช่น ต้องการ
ตรวจสอบความแท้จริงแบบหลายชั้น เมื่อผู้ใช้บริการพยายามเข้าสู่ระบบจากโทรศัพท์หรือ
คอมพิวเตอรเ์ครื่องใหม่และ Airbnb จะสง่การแจง้เตือนเขา้บญัชีผูใ้ชเ้มื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

การป้องกันการหลอกลวง Airbnb ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินและสื่อสาร จะตอ้งผ่านทาง
เว็บไซต ์Airbnb หรือ แอปพลิเคชั่น Airbnb เท่านัน้  
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การใช้งาน Airbnb ส าหรับจองห้องพัก 
เวลาหาที่พักใน Airbnb จะจ ากัดตัวเลือกไดโ้ดยใชต้วักรองและอ่านค าอธิบายของที่พัก

เพื่อดวู่าที่พกันัน้เหมาะกบัการเดินทางของคณุหรือเปลา่ 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงการระบจุดุหมายปลายทาง 
 ที่มา: Airbnb (2020) 
 
วิธีหาที่พกั 

1. ใชง้าน Airbnb ใหป้อ้นจดุหมายปลายทางวนัเดินทางและจ านวนผูเ้ขา้พกั 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงการใชง้าน 
ที่มา: Airbnb (2020) 
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2. คลิกคน้หา 
3. หากตอ้งการ คุณสามารถใชต้ัวกรอง (เช่น ช่วงราคา) เพื่อจ ากัดตัวเลือกใหแ้คบลงได ้

คลิกตวักรองเพิ่มเติมเพื่อดตูวักรองทัง้หมดที่มี 
4. เลื่อนดทูี่พกัหรือใชแ้ผนที่เพื่อหาที่พกัในต าแหน่งที่ตอ้งการ 
5. คลิกที่พักเพื่อเปิดดู คุณสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของที่พักเพิ่มเติมไดด้ว้ยการอ่าน

ค าอธิบายที่พัก ดสูิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให ้ตรวจสอบกฎของที่พกั และอ่านรีวิวที่ผูเ้ขา้พักราย
อ่ืนเขียนใหเ้จา้ของที่พกั 

6. หากคณุมีขอ้สงสยั โปรดส่งขอ้ความสอบถามเจา้ของที่พกั หรือหากคณุพรอ้มที่จะจอง 
ก็ใหส้ง่ค าขอจองที่พกั (หรือใชก้ารจองทนัทีถา้เจา้ของที่พกัเปิดใชง้านไว)้ 
หมายเหตุ: เวลาดูที่พัก Airbnb อาจบอกผูใ้ชง้านไดว้่าที่พักนั้น “คุม้ค่า” ซึ่งหมายความว่า ที่พัก
แห่งนีม้ีราคาต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัที่พกัอ่ืนๆ ในวนัที่ผูใ้ชง้านเลือก โดยมีท าเล คะแนน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกคล้ายกัน  โปรดทราบว่าที่พักจ านวนมากมีเอกลักษณ์ไม่ซ  ้าใคร และ
องคป์ระกอบที่แตกต่างกนัอาจมีความส าคญัต่อผูเ้ขา้พกัต่างกนัดว้ย 

 
ประเภทห้องพัก 
Airbnb มีที่พักใหบ้ริการหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหอ้งรวมหรือที่พักส่วนตัวบน

เกาะ และสามารถแบ่งประเภทที่พกัได ้3 กลุม่ คือ 
ทีพั่กทั้งหลัง หมายถึง หอ้งพกัในลกัษณะทัง้หมดของสถานที่ จะไดท้ี่พกัที่สะดวกสบาย

เหมือนอยู่บา้น และสามารถใชพ้ืน้ที่ไดทุ้กหอ้ง ในกรณีนีห้มายถึงหอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครวั และมี
ทางเขา้เฉพาะ  

ห้องส่วนตัว หอ้งส่วนตัวเหมาะมากถา้ตอ้งการความเป็นส่วนตัว แต่ก็อยากพบปะกับ
ผู้อ่ืนด้วย ถ้าเลือกจองห้องพักส่วนตัว ผู้เข้าพักจะมีห้องนอนของตัวเอง แต่อาจต้องแชรพ์ื ้นที่
ร่วมกับคนอ่ืน เช่น ตอ้งเดินผ่านพืน้ที่ในบา้นซึ่งใชร้่วมกับเจา้ของที่พักหรือผูเ้ขา้พักคนอ่ืนเพื่อไป
หอ้งนอน 

ห้องรวม หอ้งรวมเป็นตัวเลือกที่เหมาะ ถา้ไม่มีปัญหาในการอยู่รวมกับคนอ่ืน ถา้เลือก
หอ้งรวม ผูเ้ขา้พกัจะแชรห์อ้งนอนและพืน้ที่ใชส้อยทัง้หมดกบัผูเ้ขา้พกัอ่ืน หอ้งรวมเป็นที่นิยมในหมู่
นกัท่องเที่ยวท่ีอยากพบปะเพื่อนใหม่และเนน้ที่พกัราคาสบายกระเป๋า 

นอกจากจะคน้หาที่พกัตามประเภทหอ้งพกัไดแ้ลว้ ยงักรองการคน้หาตามลกัษณะที่พกัที่
ตอ้งการไดด้ว้ย เช่น มีสระว่ายน า้ หรือเหมาะส าหรบัพกัเป็นครอบครวั 
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 การจองทีพั่กผ่าน Airbnb 
 การจองที่พัก Airbnb เหมือนกับการนัดหมายว่าจะเข้าไปพัก เจ้าของที่พักแต่ละคนมี
สไตลก์ารตอ้นรบัแตกต่างกนั โดยมีวิธีในการด าเนินการดงันี ้
 1. กรอกประวัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 

 Airbnb เป็นชุมชนที่มีรากฐานจากความไวว้างใจถือเป็นเรื่องส าคัญ การกรอกประวัติ 
หรือขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้รบถว้นก่อนที่จะขอจองกบัเจา้ของที่พกัถือเป็นเรื่องส าคญั เพื่อใหเ้จา้ของ
ที่พักได้รูจ้ักผู้พักและเพื่อใช้ในการยืนยันการจอง ควรใส่รูปถ่ายและยืนยันตัวตนให้เรียบรอ้ย 
เพราะเจา้ของที่พกับางคนก าหนดใหผู้เ้ขา้พกัตอ้งมีรูปหรือยืนยนัตวัตนแลว้ถึงจะจองได ้

2. หาทีพั่กทีใ่ช่ 
ดว้ยที่พกัที่มีจ านวนกว่า 800,000 แห่งทั่วโลก ผูใ้ชง้านสามารถมั่นใจไดว้่าที่พกัที่เลือกนัน้ 

จะมีทุกอย่างที่ตอ้งการส าหรบัการเดินทาง ส าหรบัการคน้หาที่พัก จะตอ้งระบุวันที่และจ านวนผู้
เขา้พกัเพื่อใหเ้ห็นราคาจริง อ่านรีวิว ค าอธิบาย กฎของที่พกั และสิ่งอ านวยความสะดวกในที่พกัแต่
ละแห่ง เพื่อดวู่าเหมาะกบัการเดินทางของคณุหรือไม่ คณุสามารถติดต่อเจา้ของที่พกัไดเ้สมอถา้มี
ขอ้สงสยัเก่ียวกบัที่พกั 
 3. ขั้นตอนการจอง 

เมื่อผูใ้ชง้านตกลงเลือกที่พกั ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นขัน้ตอนการจองกบัผูใ้หบ้รกิาร 
การจองทันที เป็นกรณีที่เจา้ของที่พักที่ไม่อยากอนุมัติการจองทีละครัง้ หรือหมายถึง

บังคับให้ผู ้ใชง้านกดตกลงทันที ผู้ใช้งานจะเห็นปุ่ มที่เขียนว่าจองทันทีในหน้าที่พัก ซึ่งจะท าให้
ผูใ้ชง้านยืนยนัการจองไดท้นัที  

ขอจอง เป็นกรณีที่เจ้าของที่พักจ านวนต้องการให้มีการอนุมัติการจองก่อนที่จะสรุป
ขัน้ตอนสุดทา้ย ส าหรบัการจองนี ้ผูใ้ชง้านจะเห็นปุ่ มขอจองในหนา้ที่พัก ในการส่งค ารอ้งขอจอง 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งใส่รายละเอียดการช าระเงินไปดว้ย เจา้ของที่พักจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการตอบ
รบัค าขอ ถา้เจา้ของที่พกัรบัค าขอจอง ก็จะถือว่ากระบวนการการจองหอ้งพกัสมบรูณ ์  

ส่งขอ้เสนอการจองและข้อเสนอพิเศษ เป็นกรณีที่หากผูใ้ชง้านขอระยะเวลาตัดสินใจ 
หรือมีความตอ้งการติดต่อเจา้ของที่พักเพื่อถามค าถามก่อนจอง เจา้ของที่พักอาจตอบขอ้ความ
ของผูใ้ชง้านโดยเชิญใหจ้องดว้ยขอ้เสนอการจองหรือขอ้เสนอพิเศษ ขอ้เสนอการจองเป็นการเชิญ
ชวนใหจ้องที่พักตามวนัและจ านวนผูเ้ขา้พักที่คณุระบุไวใ้นขอ้ความ ขอ้เสนอพิเศษท าใหเ้จา้ของที่
พกัมีโอกาสเสนอราคาพิเศษ วนัที่ และรายละเอียดอ่ืนๆ  
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับการจองผ่าน Airbnb 
ผู้ใช้งานควรเลือกปลายทาง จ านวนผู้เข้าพัก และวันที่เข้าพักก่อนที่จะเริ่มการค้นหา 

เพื่อใหไ้ดผ้ลการคน้หาที่ถกูตอ้งที่สดุ นอกจากนีย้งัมีตวักรองอื่นๆ โดยเลือกบางสว่นไดจ้ากตวักรอง
อ่ืนๆ ใตต้วักรองที่แสดงอยู่ ไดแ้ก่ 

ประเภทห้อง: เลือก ประเภทที่พกั ที่คณุตอ้งการจอง เช่น หอ้งรวมหรือบา้นทัง้หลงั 
ช่วงราคา: ใชต้วัเลื่อนเพื่อหาที่พกัในช่วงราคาที่ตอ้งการ 
การจองทันท:ี คน้หาที่พกัที่สามารถจองไดท้นัที 
ห้องพักและเตียง: เลือกจ านวนหอ้งนอน หอ้งน า้ หรือเตียงที่ตอ้งการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก: เลือกสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอ้งการส าหรบัการเขา้พัก เช่น 

อาหารเชา้ หรืออ่างอาบน า้อุ่น ที่จอดรถยนตส์ว่นตวั เป็นตน้ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณที่พัก: เลือกสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณที่พัก เช่น 

ยิม ที่จอดรถฟรี หรือเครื่องปรบัอากาศ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ: เลือกตัวช่วยที่ตอ้งการ เพื่อใหผู้พ้ักสามารถ

พกัไดอ้ย่างสะดวกสบาย 
บริเวณใกล้เคียง: เลือกส่วนต่างๆ ของเมืองที่สนใจมากที่สดุ (ถา้มี) เมืองยอดนิยมบาง

แห่งจะมีคู่มือน าเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่จดัท าไว ้
ภาษาของเจ้าของทีพั่ก: เลือกเจา้ของที่พกัที่พดูภาษาที่สื่อสารดว้ยได ้

 
 การช าระเงนิผ่าน Airbnb 
 Airbnb รองรบัวิธีช าระเงินหลายวิธี ขึน้อยู่กับว่าบัญชีที่ใช้ช าระเงินของผู้ใช้งานอยู่ใน
ประเทศใด นอกจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหลักๆ แล้ว ยังมีวิธีช าระเงินอ่ืน โดย Airbnb จะ
แสดงวิธีช าระเงินที่ใชไ้ดใ้นหนา้ช าระเงินก่อนส่งค าขอจอง หลงัจากเลือกประเทศ รายละเอียดการ
ช าระเงินทัง้หมดจะปรากฏขึน้ 

วิธีช าระเงนิที่ให้บริการท่ัวโลก 
บัตรเครดิตหลักและบัตรเครดิตแบบเติมเงิน (Visa, MasterCard, Amex, Discover, 

JCB) รวมถึงบตัรเดบิตที่ใชแ้บบเครดิตได ้
วิธีช าระเงนิที่ให้บริการในบางแพลตฟอรม์หรือบางประเทศ 
Apple Pay ส าหรบัแอพ iOS 
Google Pay ส าหรบัแอพ Android ในสหรฐัอเมรกิา 
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PayPal ส าหรบับางประเทศ 
วิธีช าระเงนิที่ให้บริการในบางประเทศ จะมีข้อก าหนดทีแ่ตกต่างกันไป ได้แก่ 

ประเทศบราซิล ไดแ้ก่ Aura Elo Hipercard ซึ่งจ ากดัวงเงิน $ 3,000 (หรือเทียบเท่าใน
สกุลเงินอ่ืน) ต่อธุรกรรม และ $12,000 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) รวมทุกธุรกรรมต่อเดือนผ่าน 
Ebanx (ไม่ใช่แค่ใน Airbnb) 

จีน Alipay WeChat Pay 

อินเดีย PayU 

อิตาลี Postepay 

เยอรมัน Sofort Überweisung 

เนเธอรแ์ลนด ์iDEAL 
 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคนวัยท างาน 
ความหมาย 

ราชบณัฑิตยสถาน (2557) ใหค้ านิยามของค าว่า วัยท างาน ว่าหมายถึง กลุ่มประชากร
วยัท างาน (working-age population) หรือ ประชากรวยัแรงงาน ที่มีช่วงอายรุะหว่าง 15 – 59 ปี 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล (2560) ใหค้ านิยามของค าว่า วยัท างาน ว่าหมายถึง 
ช่วงของวยัท างาน ที่ถือว่าเป็นช่วงที่มีความยาวนานที่สดุ คือในช่วงอาย ุ20 – 60 ปี 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2561) ใหค้ านิยามของค าว่า วยัท างาน ว่าหมายถึง 
ค าเรียกช่วงวัยของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวยัที่ตอ้งการพลังงาน เพื่อใชใ้นการท างาน 
และท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเตม็ที่  

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความหมายของคนวยัท างานไดว้่า หมายถึง วยัช่วงท างานที่
มีช่วงอายุตัง้แต่ 20 - 59 ปี เป็นวัยที่ตอ้งการพลงังาน เพื่อใชใ้นการท างาน และท ากิจกรรมต่างๆ 
อย่างเต็มที่ และเป็นกลุ่มที่ผูว้ิจยัมีความประสงคต์อ้งการที่จะศึกษา เพราะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
รายได้จ ากัดในแต่ละเดือน และค่อนข้างมีสังคม มักให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
โดยเฉพาะหอ้งพกัเพื่อใชใ้นการพกัผ่อน หากกลุ่มดงักล่าวตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี จะ
ท าใหค้นกลุ่มนีม้ีตวัเลือกเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในเรื่องสถานที่ ที่ตัง้ ราคาที่ย่อมเยาว ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในรูปแบบบา้นพกั ซึ่งใหค้วามรูส้กึแบบครอบครวัมากขึน้ 
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ลักษณะโครงสร้างของวัยท างาน 
นราพงศ ์ศรีวิศาล และคณะ (2561) ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัโครงสรา้งประชากรของครวัเรือน

ไทยในชนบทจากข้อมูล Townsend Thai Monthly Survey โดยข้อมูลสะท้อนความแตกต่างที่
น่าสนใจหลายประการที่ไม่อาจเห็นไดจ้ากขอ้มูลระดับมหภาคหรือขอ้มูลรายปี อาทิ รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกครวัเรือนที่แตกต่างกนัในแต่ละจงัหวดัและไม่ไดล้ดลงอย่างต่อเนื่องทุก
ช่วงเวลาเหมือนที่พบจากขอ้มลูรวมของทุกจงัหวดั รูปแบบการเคลื่อนไหวประชากรในแต่ละช่วงปี
ที่มาจากวยัท างาน ความแตกต่างขององคป์ระกอบครวัเรือนแยกตามวยัและการกระจายตัวของ
ระดบัการศกึษาในแต่ละจงัหวดั เป็นตน้ 

หากพิจารณาโครงสรา้งประชากรไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมอย่างเห็นไดช้ัด โดยมีแนวโน้มของอัตราการเกิดที่ลดลงและอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้อัตราการเพิ่มของประชากรไทยค่อนข้างต ่า ข้อมูลชี ้ว่าครัวเรือนมีขนาดเล็กลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยของขนาดครวัเรือนลดลงจากประมาณ 4.1 คนในปี พ.ศ. 2542 เป็นประมาณ 
3.5 คน ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2555  ซึ่งแนวโน้มการลดลงนี ้สอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจส ามะโน
ประชากรและเคหะของส านกังานสถิติแห่งชาติซึ่งท าการส ารวจทุกสิบปี  

นอกจากนี ้หากพิจารณาจ านวนสมาชิกของครวัเรือนโดยแยกตามช่วงวัย ดังแสดงที่
แสดงในภาพประกอบที่ 7 จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของครวัเรือนในแต่ละช่วงของปีมาจาก
ประชากรในวัยท างานเป็นหลัก  ส่วนประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็น
ขัน้บนัได 
 

 
ภาพประกอบ 7 แสดงสมาชิกของครวัเรือนที่แบ่งตามอายุ 
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ที่มา: นราพงศ ์ศรีวิศาล และคณะ (2561). มองโครงสรา้งประชากรของครวัเรือนไทยในชนบทผ่าน
ขอ้มลู Townsend Thai Monthly Survey. 

 
นอกจากนี ้คณะเศรษฐศาตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2562) ไดท้ าการศึกษาแรงงาน

ของคนวัยท างาน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2558 พบว่า อัตราการว่างงานที่ต  ่าว่ามี
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอัตราเด็กเกิดใหม่ต ่าลง ( fertility rate) ในขณะที่คนวัยท างานเองก็เริ่ม
เกษียณอายุกันมากขึน้ จริงอยู่ที่โครงสรา้งประชากรของไทยเริ่มขยับเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ แต่เหตุ
เหล่านัน้ไม่ไดเ้ป็นปัจจัยที่ท าใหอ้ัตราการว่างงานต ่าลงแต่อย่างใด ดังภาพประกอบที่ 8 แสดงให้
เห็นชดัเจนว่าก าลงัแรงงาน หรือวนัท างานในประเทศไทยเพิ่มสงูขึน้สวนทางกบัจ านวนผูว้่างงานที่
ลดลง 

 
ภาพประกอบ 8 แสดงจ านวนก าลงัแรงงาน 

ที่มา: คณะเศรษฐศาตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2562) อตัราการว่างงาน. 
 

ทัง้นี ้จากที่ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับความรูท้ั่วไปของวยัแรงงาน ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่า 
กลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญ เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถบ่งชี ้ถึงจ านวนโครงสรา้ง
ประชากรทัง้หมด รวมถึงเป็นตวัพยากรณล์กัษณะโครงสรา้งของประชากรในอนาคต  
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2561) 
ที่กล่าวว่า วัยท างาน คือ ช่วงวยัของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวยัที่ตอ้งการพลงังาน เพื่อ
ใชใ้นการท างาน และท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ มาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั
ที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ภัสสริน ละอองกุล (2561) ศึกษางานวิจัยเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์กับการจองโรงแรม

ออนไลนข์องคนไทย Gen Y ผลวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 – 45,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ว็บไซตจ์องโรงแรม
ออนไลน์เพื่อส่วนตัว ด้วยความถ่ี 1 - 2 ครั้งต่อปี เข้าพักโรงแรมประมาณ 1 - 2 คืน ในราคา
ประมาณ 1,000 – 3,000 บาทต่อคืน ซึ่งเว็บไซตจ์องโรงแรมออนไลนท์ี่ใชบ้่อยที่สุด ไดแ้ก่ Agoda, 
Booking และ Traveloka ตามล าดับ เว็บไซตจ์องโรงแรมออนไลนท์ี่ใชค้รัง้ล่าสุดสามอันดับแรก 
ไดแ้ก่ Agoda, Booking และTraveloka ตามล าดบัเช่นกนั และยงัพบว่ามีกลุม่ตวัอย่างจ านวน 32 
ตัวอย่าง ไดเ้ปลี่ยนเว็บไซตจ์องโรงแรมออนไลนท์ี่ใชใ้นการจองโรงแรม ดว้ยสาเหตุอันดับแรกคือ 
ราคาถูกกว่า และรองลงมา คือ มีโปรโมชั่น ส าหรบัคณุภาพเว็บไซตท์ี่มีอิทธิพลต่อการจองโรงแรม
ออนไลนข์องคนไทย Gen Y มากที่สุด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ความปลอดภัย 
ความง่ายในการใชง้าน การออกแบบเว็บไซต ์คณุภาพขอ้มลู และราคา ตามล าดบั และพบว่า การ
ตอบสนอง ไม่มีอิทธิพลต่อการจองโรงแรมออนไลนข์องคนไทย Gen Y 

มิลตรา สมบติั (2561) ศึกษางานวิจยัเรื่อง อิทธิพลขององคป์ระกอบเว็บไซต ์(7C’s) ที่มี
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านอินเทอรเ์น็ต งานวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
องคป์ระกอบเว็บไซต ์(7C’s) ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา (Content) ดา้นบริบท (Context) ดา้นความเป็น
ชมุชน (Community) ดา้นการปรบัแต่ง (Customization) ดา้นการสื่อสาร (Communication) ดา้น
การเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการพาณิชย ์(Commerce) ที่มีต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่าน
อินเทอรเ์น็ต การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ ผู้ที่เคยซือ้สินค้าผ่าน
อินเทอรเ์น็ตจ านวน 434 คน โดยสรา้งแบบสอบถามออนไลนแ์ละเก็บขอ้มูลผ่านเว็บไซตพ์ันทิป
ดอทคอม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหส์มัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหส์มการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 
35 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตรี อาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ย 10,001-20,000 
บาทต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเว็บไซตด์า้นการพาณิชย ์ดา้นเนื ้อหา และด้าน
ความเป็นชมุชนมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต ทางบวก อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และองค์ประกอบเว็บไซต์ด้านการเชื่อมโยงมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่าน
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อินเทอรเ์น็ต ทางบวก อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยองค์ประกอบของเว็บไซต์ทั้ง  
7 ดา้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ตไดร้อ้ยละ 41 
(R2 = 0.41) 

พรกมล ลิม้โรจนน์กุูล (2560) ศกึษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร
จองหอ้งพกัผ่านตวักลางออนไลน ์จากกผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดท้ี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผ่านตวักลาง
ออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นการเปรียบเทียบราคา โปรโมชั่น ความรวดเร็วใน
การแกปั้ญหาและการรกัษา ความลบัของขอ้มลู และปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธแ์ละความตอ้งการ
เฉพาะบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผ่านตวักลางออนไลน ์อย่างนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

สุภัสสร วีระเพียรดี (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
จองที่พักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี โดยงานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณที่ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะจองที่พกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี โดยท าการศึกษาถึงปัจจยัการตอบสนอง การ
แสดงความคิดเห็นและการจัดอันดับผ่านช่องทางออนไลนใ์นเชิงบวก ราคาที่พักของแอรบ์ีเอ็นบี 
คณุภาพขอ้มลูของระบบแอรบ์ีเอ็นบี คณุภาพของระบบแอรบ์ีเอ็นบี คณุภาพการบริการของระบบ
แอรบ์ีเอ็นบี ความเชื่อมั่นในผูใ้หเ้ช่าของแอรบ์ีเอ็นบีที่ส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะจองที่พักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะหผ์ลทางสถิติ โดยท าการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่รูจ้ักแอรบ์ีเอ็นบีจ านวน 200 คน แบ่งเป็นคนที่ไม่เคยจองที่พักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี
จ านวน 100 คน และคนที่เคยจองที่พักผ่านแอรบ์ีเอ็นบีแล้วจ านวน 100 คน ผลการทดสอบ
สมมติฐานงานวิจัยของกลุ่มที่ไม่เคยจองที่พักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี พบว่า การตอบสนองของผูใ้หเ้ช่า
ของแอรบ์ีเอ็นบีมีอิทธิพลต่อต่อความเชื่อมั่นในผูใ้หเ้ช่าที่พกั ความเชื่อมั่นในผูใ้หเ้ช่าที่พกัและราคา
ของที่พกัของแอรบ์ีเอ็นบีมีอิทธิพลต่อการจองที่พกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ส่วนการแสดงความคิดเห็นและ
การจัดอันดับผ่านช่องทางออนไลนใ์นเชิงบวกไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในผูใ้หเ้ช่า การแสดง
ความคิดเห็นและการจดัอนัดบัผ่านช่องทางออนไลนใ์นเชิงบวก คณุภาพขอ้มลูของระบบแอรบ์ีเอ็น
บี คุณภาพของระบบแอรบ์ีเอ็นบี คณุภาพการบริการไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะจองที่พกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี และในกลุ่มที่เคยจองที่พักผ่านแอรบ์ีเอ็นบีแลว้พบว่า การตอบสนองของผูใ้หเ้ช่าของ
แอรบ์ีเอ็นบีมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในผูใ้หเ้ช่าที่พกั คณุภาพของระบบแอรบ์ีเอ็นบีความเชื่อมั่นใน
ผูใ้หเ้ช่าที่พกัและราคาที่พกัของแอรบ์ีเอ็นบีมีอิทธิพลต่อการจองที่พกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี แต่การแสดง



 65 
 

 

ความคิดเห็นและการจดัอนัดบัผ่านช่องทางออนไลนใ์นเชิงบวก คณุภาพขอ้มลูของระบบแอรบ์ีเอ็น
บี คณุภาพการบรกิารไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะจองที่พกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 

ธนัชพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พกัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ี่
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี 
อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ความถ่ีในการจองโรงแรมที่พกัผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ คือ 4 – 6 ครัง้
ต่อปี ประเภทที่พักที่ผูบ้ริโภคคน้หามากที่สุดคือ โรงแรม รีสอรท์ และ Pool Vila ตามล าดับ สิ่งที่
ช่วยใหผู้บ้ริโภคตัดสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นในการจองโรงแรม คือ ราคา การใหส้่วนลด และ
ความสะดวก และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนม้ที่จะใชแ้อพพลิเคชั่นจองโรงแรมครัง้ต่อไปแน่นอน 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นิติยา มหาชานิกะ (2559) ศึกษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรม
ผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์อโกดา้ ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์อโกดา้ไม่
แตกต่างกนั แต่เมื่อน ามาหาความสมัพนัธโ์ดยใชค่้าสมัประสิทธิ์แบบไคสแควรแ์ลว้ พบว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพมีความสมัพันพธ์ในดา้นรายไดด้า้นการ
ซือ้ซ  า้ ส่วนปัจจัยทางเทคโนโลยี 7C’s โครงสรา้งเว็บไซต ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจอง
โรงแรมออนไลนใ์นทุกๆ องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เรื่องโครงสรา้งขอ้มลู เนือ้หา กืจกรรมกลุ่ม ผูเ้ยี่ยมชม
เว็บไซต ์การสื่อสาร การชื่อต่อขอ้มูล และระบบการขาย ในขณะที่ปัจจัยสิ่งกระตุน้ทางการตลาด 
พบว่า มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์อโกดา้ 
ในดา้นราคา ผลิตภัณฑ ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายเช่นกัน โดยสิ่งที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์อโกดา้มากที่สุด คือ เรื่อง
ราคา ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ยิ่งราคาสูง การซือ้ซ  า้และการบอกต่อจะ
นอ้ยลง 

วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้พัก
หอ้งพักแบบที่มีคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของหอ้งพัก (AIRBNB) งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเขา้พักหอ้งพักแบบที่มีคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของ (AIRBNB) โดยใชปั้จจัย
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สว่นประสมทางการตลาด และศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า
มีเพียงจ านวน 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้พักหอ้งพักแบบที่มีคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและคณุภาพ ปัจจยัดา้นความหลากหลาย
ของหอ้งพกั ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธล์กูคา้ ในการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร ์พบว่าปัจจัยทางดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดับรายได ้อาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเขา้พักหอ้งพักแบบที่มีคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้ปัจจยัดา้นอายทุี่สง่ผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัหอ้งแบบที่มีคนทอ้งถิ่นเป็นเจา้ของแตกต่างกนั 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์(2550) ที่กลา่วว่า การแบ่งสว่นตลาดตามตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตรน์ั้น เป็นสิ่งที่ส  าคัญและสถิติที่วัดไดข้องประชากร จะสามารถช่วยนักการ
ตลาดในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซึ่งขอ้มูลประชากรศาสตรส์ามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพ
ในการก าหนดตลาดเป้าหมายได ้ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดร้วมต่อเดือน และผูว้ิจัยจึงขอน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็น
แนวทางศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ผูว้ิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่จะท าใหเ้ว็บไซต ์หรือช่องทางออนไลน ์อนัไดแ้ก่ 
แอฟพลิเคชั่นนัน้น่าสนใจและมีผูใ้ชเ้ขา้มาใชบ้ริการ ซึ่งลกัษณะที่ดีควรมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 7 
ประการ หรือ  7 C’s ประกอบด้วย รูปแบบ (Context) เนื ้อหา (Context) ชุมชนเพื่ อการ
ติดต่อสื่อสาร (Community) การปรบัแต่ง (Customization) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
การเชื่อมโยง (Connection) และการพาณิชย ์(Commerce) โดยผูว้ิจัยขอน ามาประยุกต์ใชเ้ป็น
แนวทางศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะใชศ้ึกษาทัง้เว็บไซต ์และแอปพลิเคชั่น Airbnb เนื่องจากช่องทาง
ออนไลนท์ัง้สองนัน้มีคณุสมบติัการใหบ้รกิารคลา้ยคลงึกนั 
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Keller Kevin Lane และ Kotler Philip (2012) ที่ กล่าวว่า การ

ตดัสินใจว่าเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การบรรลเุปา้หมาย ทัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกที่จะศึกษาขัน้ตอนการ
ตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ผูบ้รโิภคจะตดัสินใจซือ้สินคา้ ท่ามกลางภาวะ
ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่าสินค้าหรือบริการที่ซือ้ไปนั้นจะดีเหมือนกับที่โฆษณาหรือไม่ และ
ผู้วิจัยขอน าขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะใชศ้ึกษาทัง้เว็บไซต ์และแอปพลิเคชั่น Airbnb เนื่องจากมีคุณสมบติัการ
ใหบ้รกิารคลา้ยกนั 

 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคนวัยท างาน 
 ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2561) ที่กล่าวว่า วยัท างาน คือ 
ช่วงวยัของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวัยที่ตอ้งการพลงังาน เพื่อใชใ้นการท างาน และท า
กิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ มาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระส าคญัถึงวิธีการด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อให้
ไดม้าซึ่งกลุม่ตวัอย่างและน าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติต่อไป 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวยัท างานที่เคยจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ที่พกัอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ คนวัยท างานที่เคยจองห้องพักผ่าน Airbnb ที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนทั้งนีผู้ว้ิจัยจะได้ท าการ
ค านวณเพื่อก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ กัลยา วานิชยบ์ัญชา (2560) และผูว้ิจัยไดก้ าหนด ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ความ
ผิดพลาดที่ยอมรบัได ้ไม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 
15 คน เพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของประชากรวยั ดงันัน้จะไดก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

ค านวนจาก 

   n =
Z2

4e2 
 โดยที่  n  = จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  e = ความคาดเคลื่อนมากที่สดุที่ยอมรบัได ้
  Z = ความเชื่อมั่นที่ระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ 
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ซึ่ง Z ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่า 1.96 โดยแทน
ค่าที่ระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.05 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมี
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะไดผ้ล ดงันี ้ 

n = 
(1.96)2

4(0.05)2 

 
n = 384.16 หรือ 385 

 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 384.16 หรือประมาณ 385 คน และเพิ่มเติมอีก 

15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
 
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง เป็นแบบออนไลน ์(Online) โดยใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงการสรา้งแบบฟอรม์ออนไลน์ ผ่าน Google Form 
และส่ง Link URL ใหก้บักลุ่มตวัอย่างที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน ผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน ์www.facebook.com และผ่านช่องทาง Line Application 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูท้  าวิจยัไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าและประยุกต์มาจากแบบสอบถามมาตรฐาน เพื่อให้
สอดคล้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา และจะได้ล  าดับเนื ้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่
ตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูล ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ซึ่งลกัษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) จ านวน 6 ขอ้ และเป็น
ค าถามปลายปิด (Close ended question) และให้เลือกค าตอบที่ เหมาะสมที่ สุด  โดยมี
รายละเอียดในการวดัระดบัขอ้มลู ดงันี ้
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 ข้อที่ 1 เพศ ซึ่งแบ่งออกเป็น เพศชาย และเพศหญิง ระดับการวัดขอ้มูลประเภท
นามบัญญั ติ  (Nominal scale) ลักษณะค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous 
question) 

ดงันัน้ตวัเลือกส าหรบัเพศ ไดแ้ก่ 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

ข้อที่ 2 อายุ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) จ านวนชั้น
ลกัษณะค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous question) ซึ่งก าหนดช่วงอายุโดยใช้
สตูรการค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ชัน้ ศิรวิรรณ  เสรีรตัน ์(2550) ดงันี ้  

 
 สตูรความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ชัน้     =    ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
                     จ านวนชัน้ 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดช่วงอายุการวิจัยที่ 20 - 59 ปี โดยอา้งอิงจากขอ้มูล
กลุ่มวยัวยั ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2561) ที่ระบุว่ากลุ่มวยัท างานมีช่วงอายุตัง้แต่ 20 
ปี จนถึง 59 ปี โดยแบ่งช่วงอายอุอกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้
  ช่วงอาย ุ =         59 – 20 ปี    =   39    
           4              4 
    = 9.75 หรือ 10 ปี 

  ดงันัน้ตวัเลือกส าหรบัอาย ุไดแ้ก่ 
1. 20 – 29 ปี  
2. 30 – 39 ปี 
3. 40 – 49 ปี 
4. 50 ปีขึน้ไป 

ข้อที่ 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ใหเ้ลือกดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
3. หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
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ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอ้มูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 

1.  ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2.  ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.  สงูกว่าปรญิญาตรี 

ข้อที่ 5 อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ลกัษณะ
ค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 

1. พนกังานบรษิัทเอกชน 
2. ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
3. เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
4. อาชีพอิสระ 
5. แม่บา้น/พ่อบา้น 
6. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................ 

ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน ระดับการวัดขอ้มูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลกัษณะค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก โดยขอใชข้อ้มูลโดยอา้งอิงจาก ประชาชาติ (2563) ให้
ขอ้มูลเงินเดือนงานระยะสั้นปี 2563 ว่ากลุ่มวัยท างานประเทศไทยมีรายไดเ้ริ่มต้นจาก 20,000 
บาท ดังนัน้ผูว้ิจยัขอก าหนดรายไดต่้อเดือนที่ใชง้านวิจยัฉบบันี ้เริ่มตน้จาก 20,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้

1.  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 
2.  20,001 – 30,000 บาท 
3.  30,001 – 40,000 บาท 
4.  40,001 – 50,000 บาท 
5.  50,001 บาท ขึน้ไป 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลองคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ประกอบไป

ดว้ย 7 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ด้านรูปแบบ ดา้นเนือ้หา ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ด้านการ
ปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์รวมทั้งหมด 21 ขอ้ ซึ่ง
ลักษณะค าถามของแบบสอบถามประกอบไปด้วย ค าถามที่ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 
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Questions โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ตามระดับการ
ประเมินผล 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดับความคิดเหน็  คะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   เท่ากบั 5 คะแนน 
เห็นดว้ย    เท่ากบั 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ    เท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย    เท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   เท่ากบั 1 คะแนน 

ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดบันัน้ ใชส้ตูรค านวณช่วงความกวา้งของ
ชัน้ได ้ดงันี ้ชศูรี วงศร์ตันะ (2544) 

ช่วงความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ− คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
  

 

 =  
5−1

5
 

 
 =  0.8 
 

ดังนั้น การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามทีใชใ้นการวัดขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง คนวยัท างานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง คนวยัท างานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นระดบัดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง คนวยัท างานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง คนวยัท างานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นระดบัไม่ดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง คนวยัท างานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นระดบัไม่ดีอย่างมาก 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทัง้หมด 2 ขอ้ ซึ่งใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัการประเมินผล 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดับการตัดสินใจจอง  คะแนน 
แน่นอนที่สดุ   เท่ากบั 5 คะแนน 
แน่นอน    เท่ากบั 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ    เท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่แน่นอน    เท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่แน่นอนที่สดุ   เท่ากบั 1 คะแนน 
ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดบันัน้ ใชส้ตูรค านวณช่วงความกวา้ง

ของชัน้ได ้ดงันี ้ชศูรี วงศร์ตันะ (2544) 

ช่วงความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ− คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
  

 =  
5−1

5
 

 =  0.8 
 

ดังนัน้ การอภิปรายผลการวิจัยของลกัษณะแบบสอบถามทีใชใ้นการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง คนวัยท างานมีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ในระดบัแน่นอนที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง คนวัยท างานมีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ในระดบัแน่นอน  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง คนวัยท างานมีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ในระดบัไม่แน่ใจ 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง คนวัยท างานมีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ในระดบัไม่แน่นอน 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง คนวัยท างานมีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ในระดบัไม่แน่นอนที่สดุ 
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ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือตามล าดบั ดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งต่างๆจากต าราและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับตัว

แปรที่ จะศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ องค์ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์และการตดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2. สอบถามและเก็บขอ้มลูจากหน่วยตวัอย่าง เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม 
 3. น าขอ้มลูที่รวบรวมไดท้ัง้หมดสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นทัง้หมด 3 สว่น 
4. น าแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง                         

และเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง                      

จ านวน 40 คน เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของชุดค าถามในแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสมัประสิทธิ์

อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha Coefficient) โดยมีค่าระหว่าง 0  ≤  α ≤  1 ซึ่งค่าที่
ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีระดบัความเชื่อมั่นสงู ซึ่งแบบสอบถามตอ้งมีความค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า 0.7  กัลยา วานิชยบ์ญัชา (2560) โดยงานวิจยัฉบบันีม้ีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.737 - 
0.881 ซึ่งค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู และแยกรายดา้น ดงันี ้

ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้    
ดา้นรูปแบบ     มีค่าความเชื่อมั่น 0.788 
ดา้นเนือ้หา      มีค่าความเชื่อมั่น 0.864 
ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร   มีค่าความเชื่อมั่น 0.779 
ดา้นการปรบัแต่ง     มีค่าความเชื่อมั่น 0.737 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร    มีค่าความเชื่อมั่น 0.845 
ดา้นการเชื่อมโยง     มีค่าความเชื่อมั่น 0.825 
ดา้นการพาณิชย ์     มีค่าความเชื่อมั่น 0.827 
การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  มีค่าความเชื่อมั่น 0.881 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ 

บทความ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทาง
อินเทอรเ์น็ตเพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้เก็บขอ้มูล จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตวัอย่าง 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบู รณ์ ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านัน้ 

2.ท าการลงรหัส (Coding) ขอ้มูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน า
ขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3.วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่  เพศ อาย ุ
สถานภาพพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 7 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 21 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 2 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 
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4.4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test, One-way 
analysis of variance และ สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง 

4.4.1. สมมติฐานที่ 1 คนวัยท างานที่มีลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์อันไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
จองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

4.4.1.1 คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ  Independent t-test 
Sample ทดสอบความแตกต่างระหว่าง  2 กลุ่ม ได้แก่ข้อมูลเพศ ซึ่งเป็นข้อมูลนามบัญญั ติ 
(Nominal scale) และการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เป็นขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 

4.4.1.2 คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใชส้ถิติ One-Way Analysis of 
Variance หรือ One-way ANOVA) ได้แก่ ขอ้มูลอายุซึ่งเป็นข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) และการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เป็นขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 

4.4.1.3 คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ  One-Way 
Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานภาพซึ่งเป็นขอ้มูลนามบญัญัติ 
(Nominal scale) และการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เป็นขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 

4.4.1.4 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจอง
หอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใชส้ถิติ  One-
Way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) ได้แก่ ขอ้มูลระดับการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูล
นามบัญญัติ (Nominal scale) และการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เป็นขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 

4.4.1.5 คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ One-Way Analysis 
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of Variance หรือ One-way ANOVA) ได้แก่ ข้อมูลอาชีพซึ่งเป็นข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal 
scale) และการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เป็นขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 

4.4.1.6 คนวัยท างานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจอง
หอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใชส้ถิติ  One-
Way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) ได้แก่ ข้อมูลรายได้จ่อเดือนซึ่งเป็นข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) และการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  เป็นข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ในแบบสอบถามสว่นที่ 3 
  4.4.2. สมมติฐานที่  2 องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการ
ตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรง เนื่องจากขอ้มูลองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็น
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) และการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ ผู ้วิจัยเลือกใช้สถิติโดย
พิจารณาถึงวตัถุประสงคแ์ละความหมายของขอ้มูลที่ใชใ้นวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
โดยใชล้กัษณะพืน้ฐานและขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่าความถ่ี 
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)   

𝑃      =
f

n
x100 

เมื่อ  P แทน ค่ารอ้ยละ 
   f แทน ความถ่ีของคะแนน 
   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)   
 

   x̅ = 
∑ x

n
 

เมื่อ  x̅  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
   ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
 1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) กัลยา วานิชยบ์ญัชา 
(2560)   

    S.D. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ   S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
(Standard Deviation) 

∑ x 2    แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

(∑ x )2แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  n    แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ( Sample Size ) 
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 2. สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้
วิธีหาค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)  
 

=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 
เมื่อ   แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

k  แทน จ านวนค าถาม 

        covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน   ค่าฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 

 variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
  

3. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ในส่วนของปัจจัย
ดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ โดยมีสตูรในการหาค่า t กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) ดงันี ้

 
กรณีที่  S2

1 = S2
2 

สตูร 

t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

 
โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2 

 กรณีที่  S2
1 ? ?   S2

2 

 

t     =       
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2
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 โดยที่ Degree of freedom (df)= 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 

เมื่อ t แทน  ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

x̅1  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

x̅2 แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

s   1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

s  2
2    แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

 n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

 n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) มี

สตูรดงันี ้กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) 
3.2.1 ใชค่้า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้

 
ตาราง 3 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) 
 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ k -1 SS(B) 𝑀𝑆(𝐵) =
𝑆𝑆(𝐵)

𝑘 − 1
  

ภายในกลุม่ n –k SS(W) 𝑀𝑆(𝑊) =
𝑆𝑆(𝑤)

𝑛 − 𝑘
 

𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

ผลรวม n -1 SS(T)   

 
 

  F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เมื่อ  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F=distribution 
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𝑀𝑆(𝐵) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square Between 
groups) 

𝑀𝑆(𝑊)แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม(Mean Square Within 
groups) 

df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่ (n-k) 
k แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 

           SS(B)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of Square) 
k-1 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ (Between degree of freedom) 

 𝑆𝑆(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Square) 
 n-k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of freedom) 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร กัลยา วานิชย์
บญัชา (2560)  

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

     โดยที่ Ni – Nj  
     Df = N-k 

เมื่อ  
LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ประชากร กลุม่ที่ i และ j 

 MSE แทน ค่า Mean Square Error หรือความแปรปรวนภายในกลุ่ม MS(W) 
 k แทน จ านวนกลุม่ของประชากร 
 N แทน จ านวนประชากรทัง้หมด 
  แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

3.3 ใช้ค่า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
Hartung และ Argaç (2001)มีสตูรดงันี ้
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 β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

 
เมื่อ   

B แทน ค่าสถิติมีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
              𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square 
Between Group) 

𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean Square 
Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
nj แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 
N แทน ขนาดของประชากร 
S1

2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 
 
 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่
เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (กลัยา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560)วานิชย์
บญัชา. 2560) มีสตูรดงันี ้
 

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

]
 

  
เมื่อ  
t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean Square 

Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

�̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

�̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
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3.4 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู โดยใชส้ถิติ Regression Analysis วิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากสมการแสดงการความสมัพันธ์ระหว่าง
ตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุม่ตวัแปรอิสระ  

kk xbxbxbxbaY .........332211 ++++=
  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้
สว่นหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายไดน้ี ้เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการ

พยากรณ ์(Error : ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคณูจะเป็น การพยากรณห์าค่าสมัประสิทธิ์ 

 และ 1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณโดยกลุ่มตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะหคื์อ 
ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีค  านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ท่ีท าให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาด
เคลื่อนก าลงัสองรวมกนันอ้ยที่สดุ (Ordinary Least Square : OLS) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)  
 

   สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

  
kk xxxxY  ..........3322111

+++=


 
 
  สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

 
kk xbxbxbxbaY .........332211 ++++=

  
 
               โดยที่  X  คือ ตวัแปรอิสระ 
               Y คือ ตวัแปรตาม 
    k คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
 

 เมื่อ  และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อใหต้วัแปรอิสระ
ทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์

 สว่น β และ b เป็นสมัประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตวัแปร
อิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึงอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เมื่อตวัแปรอิสระนัน้
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 
 โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้
      a = Y - b1X1 – b2X2 - ...-bkXk

 

      b1 = 
2

1

2

2

1111

)( 

 
−

−

XXn

YXYX
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  การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญั ดงันี ้
  1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
  2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
  3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
  4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 
  



 85 
 

 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละ
อกัษรย่อของตวัแปรที่ศกึษา ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
 F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง One-Way 
ANOVA)  
 F-ratio แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
 LSD แทน Least Significant Difference 
 r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้
นี ้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb 

  
 สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 คนวัยท างานที่มีลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์อันไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ 
ดา้นเนือ้หา ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ด้านการ
เชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตาราง 4 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของกลุม่ตวัอย่าง 
 

เพศ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ชาย 111 27.75 
หญิง 289 72.25 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 4 พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
72.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 
 

อายุ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
20 - 29 ปี 20 5.00 
30 – 39 ปี 249 62.25 
40 - 49 ปี 112 28.00 
50 ปีขึน้ไป 19 4.75 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 62.25 รองลงมา คือ  อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.00 อายุ 20 - 29 
ปีจ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ดา้นอายุ 20 - 29 ปี และอายุ 50 ปี
ขึน้ไป มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  
 
ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

อายุ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
20 – 39 ปี 269 67.25 
40 ปีขึน้ไป 131 32.75 

               รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 39 ปี จ านวน 269 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 67.25 รองลงมา คือ  อาย ุ44 ปีขึน้ไป จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
โสด 273 68.25 
สมรส 120 30.00 
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 7 1.75 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 7 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 68.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ด้านสถานภาพหม้าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดังนัน้ผูว้ิจัยไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้ 
 
ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
โสด 273 68.25 
สมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 127 31.75 

               รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 68.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 31.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 23 5.75 
ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 199 49.75 
สงูกว่าปรญิญาตรี 178 44.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ านวน 199 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.75 รองลงมา คือ ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 178 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 44.50 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ดา้นระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีมีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  
 
ตาราง 10 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตรี 222 55.50 
สงูกว่าปรญิญาตรี 178 44.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือเท่ากับ

ปริญญาตรี จ านวน 222 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.50 รองลงมา คือ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 
178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

อาชีพ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
พนกังานบรษิัทเอกชน 277 69.25 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 23 5.75 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 21 5.25 
อาชีพอิสระ 58 14.50 
แม่บา้น/พ่อบา้น 21 5.25 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 277 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.25 รองลงมา คือ อาชีพอิสระ จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.50 อาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 อาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 21 คิดเป็นรอ้ยละ 5.25 และอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 21 คิดเป็นรอ้ยละ 
5.25  ตามล าดบั 
 
ตาราง 12 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 34 8.50 
20,001 – 30,000 บาท 57 14.25 
30,001 – 40,000 บาท 46 11.50 
40,001 – 50,000 บาท 43 10.75 
50,001 บาท ขึน้ไป 220 55.00 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึน้ไป 

จ านวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.25 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 46 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 11.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
10.75 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
8.50 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวมชั้นใหม่เพื่อเป็นการ
ทดสอบสมมติฐานดงันี ้ 
 
ตาราง 13 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่
ใหม่ 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท 91 22.75 
30,001 – 40,000 บาท 46 11.50 
40,001 – 50,000 บาท 43 10.75 
50,001 บาท ขึน้ไป 220 55.00 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึน้ไป 

จ านวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.00 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.50 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 43 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 
  



 92 
 

 

ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
 

องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นรูปแบบ 4.14 0.61 ดี 
ดา้นเนือ้หา 4.00 0.69 ดี 
ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.23 0.60 ดีมาก 
ดา้นการปรบัแต่ง 4.15 0.57 ดี 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร 4.29 0.57 ดีมาก 
ดา้นการเชื่อมโยง 4.13 0.60 ดี 
ดา้นการพาณิชย ์ 4.11 0.71 ดี 
องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นภาพรวม 4.14 0.51 ดี 

  
        จากตาราง 14 การวิเคราะห์องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสใ์นภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นชุมชน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ไดแ้ก่  
ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นรูปแบบ ดา้นการเชื่อมโยง ด้านการพาณิชย์ และด้านเนือ้หา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.15 4.14 4.13 4.11 และ 4.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์ป็นราย
ดา้น 
 

องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ x̄  S.D. แปลผล 

ด้านรูปแบบ    
1. Airbnb มีรูปแบบที่สะดวกต่อการคน้หาขอ้มลู 

รายละเอียด เช่น ขอ้มลูหนา้หลกั การเลือกท าเล
สถานที่ ขอ้มลูหอ้งพกั ราคา การช าระเงิน ช่อง
ทางการช าระเงิน การติดต่อ เป็นตน้ 

4.15 0.75 ดี 

2. มีขอ้มลูการติดต่อครบถว้น ในกรณีที่พบปัญหา 
ไดแ้ก่ ช่องทางการติดต่อ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์

4.04 0.84 ดี 

3. การจดัรูปแบบขอ้มลู การแบ่งแยกระหว่างรูปและ
รายละเอียดชดัเจน สบายตา ไม่ซบัซอ้น 

4.23 0.69 ดีมาก 

ดา้นรูปแบบ ในภาพรวม 4.14 0.61 ดี 
ด้านเนือ้หา      
4. ขอ้มลูผูใ้หเ้ช่า หอ้งพกั และรูปภาพที่น าเสนอมี

ความน่าเชื่อถือ และมีรูปภาพที่ถ่ายมาจากสถานที่
จรงิ 

3.99 0.78 ดี 

5. รายละเอียดหอ้งพกัครบถว้น ไดแ้ก่ รูปภาพ ขนาด 
ราคา คณุสมบติั การเดินทาง ขอ้จ ากดั เป็นตน้ 

4.03 0.79 ดี 

6. มีการใหข้อ้มลู เงื่อนไขการรบัประกนัการเขา้พกั การ
แจง้ยกเลิก หรือการขอเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้
ในกรณีเกิดอบุติัเหต ุ

3.99 0.79 ดี 

ดา้นเนือ้หาในภาพรวม 4.00 0.69 ดี 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ x̄  S.D. แปลผล 

ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร    
7. มีช่องทางในการใหผู้ใ้ชบ้ริการแนะน า ติชมการ

ใหบ้รกิารผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือ กล่อง
ขอ้ความ 

4.31 0.70 ดีมาก 

8. มีหอ้งการสนทนาระหว่างผูใ้หเ้ช่า และผูใ้ชบ้ริการ 
เพื่อสอบถามขอ้มลูทัง้ก่อนการจอง ระหว่างการเขา้
พกั และหลงัจากเขา้พกั 

4.20 0.73 ดี 

9. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถอ่านค าแนะน า หรือขอ้บกพรอ่ง
ของหอ้งพกัไดง้่าย เพื่อใชใ้นการพิจารณาเขา้พกั 

4.17 0.81 ดี 

ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสารในภาพรวม 4.23 0.60 ดีมาก 
ด้านการปรับแต่ง    
10. มีการเก็บขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารทกุครัง้ เพื่อ

สะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป เช่น ประวติัการใช้
บรกิาร ขอ้มลูที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ 

4.08 0.72 ดี 

11. ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดหอ้งพกัไดต้ามความ
ตอ้งการ เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั ขนาดหอ้งพกั สิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่จอดรถ เป็นตน้ 

4.22 0.82 ดีมาก 

12. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกภาษาในการใชง้านไดต้าม
ตอ้งการ  

4.15 0.77 ดี 

ดา้นการปรบัแต่งในภาพรวม 4.15 0.57 ดี 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการติดต่อส่ือสาร    
13. มีการแจง้เตือนผ่าน SMS หรือ Email ทกุครัง้ที่ใช้

งาน Airbnb เช่น การจอง การช าระเงิน การสง่
ใบเสรจ็ การแจง้เตือนวนัเขา้พกั เป็นตน้ 

4.23 0.69 ดีมาก 

14. ใชภ้าษาที่ใชเ้หมาะสม สภุาพ เขา้ใจง่าย 4.26 0.65 ดีมาก 
15. Airbnb รองรบัการใชง้านกบัอปุกรณต่์างๆ ทัง้ผ่าน

ทาง Smart Phone และ Tablet  
4.39 0.67 ดีมาก 

ดา้นการติดต่อสื่อสารในภาพรวม 4.29 0.57 ดีมาก 
ด้านการเชื่อมโยง    
16. ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้รกิารอ่ืนๆที่ Airbnb มีให ้เช่น 
การบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว AirbnbPlus  

4.09 0.71 ดี 

17. ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อผูใ้หเ้ช่าไดโ้ดยตรง 4.21 0.76 ดีมาก 

18. มีเครื่องหมาย ไปหนา้ และยอ้นกลบั ทุกหนา้จอ
แสดงผล รวมถึงเครื่องหมายน าทาง เพื่อไปยงั
กระบวนการต่อไป ทกุครัง้ที่ท ารายการ 

4.10 0.69 ดี 

ดา้นการเชื่อมโยงในภาพรวม 4.13 0.60 ดี 
ด้านการพาณิชย ์    

19. ขัน้ตอนการช าระเงิน ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินไดต้ลอดเวลา 

4.20 0.77 ดี 

20. ระบบการช าระเงิน สามารถยกเลิกได ้ 3.96 0.93 ดี 
21.ระบบการช าระเงินน่าเชื่อถือ และมีมาตรการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
4.16 0.78 ดี 

ดา้นการพาณิชยใ์นภาพรวม 4.11 0.71 ดี 

 
 จากตาราง 15 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์พิจารณาเป็นราย
ดา้น ดงันี ้
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 ด้านรูปแบบ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้การจดัรูปแบบขอ้มลู การ
แบ่งแยกระหว่างรูปและรายละเอียดชัดเจน สบายตา ไม่ซับซอ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้ Airbnb มีรูปแบบที่สะดวกต่อการคน้หา
ขอ้มูล รายละเอียด เช่น ขอ้มลูหนา้หลกั การเลือกท าเลสถานที่ ขอ้มลูหอ้งพัก ราคา การช าระเงิน 
ช่องทางการช าระเงิน การติดต่อ เป็นตน้ และขอ้มีขอ้มูลการติดต่อครบถว้น ในกรณีที่พบปัญหา 
ไดแ้ก่ ช่องทางการติดต่อ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ 4.04 ตามล าดบั 
 ด้านเนื้อหา กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้รายละเอียดหอ้งพัก
ครบถว้น ไดแ้ก่ รูปภาพ ขนาด ราคา คณุสมบติั การเดินทาง ขอ้จ ากดั เป็นตน้ และรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ขอ้มูลผู้ให้เช่า ห้องพัก และรูปภาพที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ และมีรูปภาพที่ถ่ายมาจาก
สถานที่จริง และขอ้มีการใหข้อ้มูล เงื่อนไขการรบัประกันการเขา้พัก การแจง้ยกเลิก หรือการขอ
เรียกรอ้งค่าเสียหายที่ เกิดขึน้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 3.99 และ 3.99 
ตามล าดบั 
 ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ 
ขอ้มีช่องทางในการใหผู้ใ้ชบ้รกิารแนะน า ติชมการใหบ้รกิารผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือ กล่อง
ขอ้ความ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 และส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้
มีหอ้งการสนทนาระหว่างผูใ้หเ้ช่า และผูใ้ชบ้ริการ เพื่อสอบถามขอ้มลูทัง้ก่อนการจอง ระหว่างการ
เขา้พกั และหลงัจากเขา้พกั และขอ้ผูใ้ชบ้ริการสามารถอ่านค าแนะน า หรือขอ้บกพร่องของหอ้งพกั
ไดง้่าย เพื่อใชใ้นการพิจารณาเขา้พกั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.17 ตามล าดบั 
 ด้านการปรับแต่ง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ช้งานสามารถ
ก าหนดหอ้งพกัไดต้ามความตอ้งการ เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั ขนาดหอ้งพกั สิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จอดรถ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ชง้านสามารถเลือกภาษาในการใชง้านไดต้ามตอ้งการ และขอ้มีการเก็บขอ้มลูส่วนตัว
ของผูใ้ชบ้ริการทุกครัง้ เพื่อสะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป เช่น ประวัติการใชบ้ริการ ขอ้มูลที่อยู่ 
เบอรโ์ทรศพัท ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ 4.08 ตามล าดบั 
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 ด้านการติดต่อส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก 
ไดแ้ก่ ขอ้ Airbnb รองรบัการใชง้านกบัอุปกรณต่์างๆ ทัง้ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet และ
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ใชภ้าษาที่ใชเ้หมาะสม สภุาพ เขา้ใจง่าย และขอ้มีการแจง้เตือนผ่าน SMS หรือ 
Email ทุกครัง้ที่ใชง้าน Airbnb เช่น การจอง การช าระเงิน การส่งใบเสร็จ การแจง้เตือนวนัเขา้พัก 
เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 4.26 และ 4.23 ตามล าดบั 
 ด้านการเชื่อมโยง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ช้งานสามารถ
ติดต่อผูใ้หเ้ช่าไดโ้ดยตรง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้มีเครื่องหมาย ไปหนา้ และยอ้นกลบั ทุกหนา้จอแสดงผล รวมถึงเครื่องหมายน า
ทาง เพื่อไปยังกระบวนการต่อไป ทุกครัง้ที่ท ารายการ และขอ้ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้ริการอ่ืนๆที่ 
Airbnb มีให ้เช่น การบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว AirbnbPlus โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ 
4.09 ตามล าดบั 
 ด้านการพาณิชย ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้ขัน้ตอนการ
ช าระเงิน ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และตรวจสอบสถานการณช์ าระเงินไดต้ลอดเวลา และรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ระบบการช าระเงินน่าเชื่อถือ และมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ระบบการช าระ
เงิน สามารถยกเลิกได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.16 และ 3.96 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb 
 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb  
 

การตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านคน้หาหอ้งพกัผ่านเว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชั่น 
Airbnb ก่อนการตดัสินใจจองหอ้งพกัทกุครัง้ 

3.54 1.12 แน่นอน 

2. ท่านตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ทุกครัง้ที่
ท่านไปเที่ยว 

3.00 1.12 ไม่แน่ใจ 

3. ท่านจะจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ในการท่องเที่ยวครัง้
ถดัไป 

3.35 1.00 ไม่แน่ใจ 

การตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnbในภาพรวม 3.30 0.970 ไม่แน่ใจ 

 
จากตาราง 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb อยู่ในระดับแน่นอน ไดแ้ก่ ขอ้ค้นหา
ห้องพักผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น Airbnb ก่อนการตัดสินใจจองห้องพักทุกครัง้ และกลุ่ม
ตวัอย่างมีการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ขอ้จะจองหอ้งพัก
ผ่าน Airbnb ในการท่องเที่ยวครัง้ถดัไป และขอ้ตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ทุกครัง้ที่ท่าน
ไปเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และ 3.00 ตามล าดบั 
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สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 คนวัยท างานที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์อันได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 1.1 คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 H0: คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 H1: คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
0.597 0.440 
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 จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ี
เอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.597  ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยั

ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชาย 3.55 0.96 3.295* 398 0.001 
หญิง 3.20 0.95    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยคนวยัท างานที่มีเพศชาย มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัยท างานที่มีเพศหญิง โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.35 
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  สมมติฐานที่ 1.2 คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  H0: คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  H1: คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาย ุใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.659 0.056 

 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชก้าร
ทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยั

ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
อายุ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

20 – 39 ปี 3.28 1.00 -0.467 398 0.641 
40 ปีขึน้ไป 3.33 0.89    

 
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.641 ซึ่งมากกว่า 
0.05 หมายความว่า คนวยัท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.3 คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตัดสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  H0: คนวยัท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  H1: คนวยัท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
7.347* 0.007 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ ใช ้Levene’s test 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน 
จึงใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (Equal variances not 
assumed)  
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยั

ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สถานภาพ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

โสด 3.19 0.92 -3.100* 223.515 0.002 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั/
หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

3.52 1.02    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยคนวัยท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจ
จองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครน้อยกว่าคนวัยท างานที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.33 
 
  สมมติฐานที่ 1.4 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  H0: คนวยัท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  H1: คนวยัท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
0.354 0.552 

 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ี
เอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช ้Levene’s test 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.552 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กัน จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variances 
assumed)  
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยั

ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ระดบัการศึกษา 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั
ปรญิญาตรี 

3.37 0.99 1.651 398 0.100 

สงูกว่าปรญิญาตรี 3.21 0.93    

 
 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.100 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.5 คนวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  H0: คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  H1: คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
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กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  
 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้า
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  
 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

0.890 4 395 0.470 
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 จากตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช้ Levene’s test พบว่า การ
ตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.470 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่ต่างกัน จึงใชก้ารวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว โดยใช ้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
 
ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาชีพ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างกลุม่ 4 21.731 5.433 6.067* 0.000 

ภายในกลุม่ 395 353.735 0.896   

รวม 399 375.466    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตัดสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาชีพ เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) 
 

อาชีพ x̄  

พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

เจา้ของ
กิจการ/
ธุรกิจ
สว่นตวั 

อาชีพอิสระ แม่บา้น/
พ่อบา้น 

3.25 3.17 4.26 3.16 3.38 
พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

3.25 - 0.08 
(0.676) 

-1.00* 
(0.000) 

0.09 
(0.495) 

-0.12 
(0.572) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

3.17 - - -1.09* 
(0.000) 

0.00 
(0.975) 

-0.20 
(0.469) 

เจา้ของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

4.26 - - - 1.10* 
(0.000) 

0.88* 
(0.002) 

อาชีพอิสระ 3.16 - - - - -0.21 
(0.374) 

แม่บา้น/พ่อบา้น 3.38 - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ เป็นรายคู่ดว้ย 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 
 คนวยัท างานที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบัคนวัยท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
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กรุงเทพมหานครน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.00 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 คนวยัท างานที่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ กบัคนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มี
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครนอ้ยกว่าคนวัยท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.09 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 คนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั กบัคนวยัท างานที่มีอาชีพอิสระ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกว่าคนวยัท างานที่มีอาชีพอิสระ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.10 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
 คนวัยท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กับคนวัยท างานที่มีอาชีพแม่บา้น/
พ่อบา้น มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าคนวยัท างานที่มีอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.88 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
  สมมติฐานที่ 1.6 คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  H0: คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  H1: คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
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กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  
 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่ นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้า
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  
 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนั ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑล์ดหย่อน

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
2.177 3 396 0.090 
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 จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใช้ Levene’s 
test พบว่า การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.090 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่ต่างกัน จึงใช้การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชก้าร
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว สถิติ F-test  
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอร์
บีเอ็นบ ีของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างกลุม่ 3 30.511 10.170 11.675* 0.000 

ภายในกลุม่ 396 344.956 .871   

รวม 399 375.466    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x̄  

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 30,000 

บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 – 
50,000 บาท 

50,001 บาท 
ขึน้ไป 

3.48 3.33 2.51 3.36 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
30,000 บาท 

3.48 - 0.15 
(0.363) 

0.96* 
(0.000) 

0.11 
(0.313) 

30,001 – 40,000 บาท 3.33 - - 0.81* 
(0000) 

-0.03 
(0.810) 

40,001 – 50,000 บาท 2.51 - - - -0.85* 
(0.000) 

50,001 บาท ขึน้ไป 3.36 - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 
 คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท กบัคนวยัท างาน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 
หมายความว่า คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มีการ
ตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัย
ท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท กบัคนวยัท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
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คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 – 50,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.81 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท กบัคนวยัท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวยั
ท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครน้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 
บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.85 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที่ 2 องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้น
เนือ้หา ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง 
และดา้นการพาณิชย ์มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  H0: องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา 
ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และ
ดา้นการพาณิชย ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  H1: องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา 
ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และ
ด้านการพาณิชย์ มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้ทดสอบสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดงันี ้
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 
 
แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 99.086 3 33.029 47.324 0.000* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 31  ผลการวิเคราะห ์พบว่า การตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตัวมีผลต่อการตัดสินใจจอง
หอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) และสามารถสรา้งสมการ
พยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหูคณู สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์ 
ดงันี ้
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ 
ดา้นเนือ้หา ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการ
เชื่อมโยง และดา้นการพาณิชย ์มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis 
แบบ Enter) 
 

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients  

(b) 

 
SE 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

(𝛃) Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 
(Constant) 

-0.411 0.322  -1.275 0.203   

ดา้นรูปแบบ 
(x1) 

0.409 0.107 0.260 3.841* 0.000 0.406 2.461 

ดา้นเนือ้หา 
(x2)  

0.246 0.087 0.176 2.827* 0.005 0.479 2.087 

ดา้นชมุชนเพื่อ
การติดต่อ 
ส่ือสาร (x3) 

0.027 0.111 0.038 0.406 0.685 0.408 2.450 

ดา้นการ
ปรบัแต่ง(x4) 

0.003 0.101 -0.013 -0.044 0.965 0.534 1.874 

ดา้นการ
ติดต่อสื่อสาร 
(x5) 

0.008 0.118 0.058 0.124 0.901 0.459 2.178 

ดา้นการ
เชื่อมโยง (x6) 

0.248 0.087 0.155 2.848* 0.005 0.627 1.595 

ดา้นการ
พาณิชย ์(x7) 

0.125 0.101 -0.155 -1.823 0.069 0.394 2.536 

                           r          = .514                  Adjusted R2      = .258   
                                              R2        = .264                  SE                     = 

0.83542 
  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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หมายเหตุ :  ค่า VIF ที่ เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า 
0.2000 Joseph F. Hair et al. (1998)  
 จากตาราง 32 ไดท้ าการทดสอบความไม่สมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่ใช้
ในการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สูงสุดมีค่าเท่ากับ 2.536 ซึ่งมีค่าไม่
เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่านอ้ยสดุเท่ากบั 0.394 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.200 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะห ์ไม่มีความสมัพนัธก์นั ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งขอ้มลู
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู  
 องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์สามารถพยากรณก์ารตัดสินใจจองหอ้งพักผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบ (x1) มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ด้านเนื ้อหา (x2) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 และด้านการเชื่อมโยง (x6) มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.005 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) ไดร้อ้ยละ 25.8 (Adjusted R2) 
 ส่วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร (y1) มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร (x3) ด้านการ
ปรบัแต่ง(x4) ดา้นการติดต่อสื่อสาร (x5) และดา้นการพาณิชย ์(x7) 
 ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการการตดัสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยเขียนสมการไดด้งันี ้
 
 y1 = 0.409 (x1) + 0.246 (x2) + 0.248 (x6) 
 
 ผลการศึกษา สรุปไดด้ังนี ้องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ที่มีความสมัพันธใ์น
ทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบ (x1) ดา้นเนือ้หา 
(x2) และดา้นการเชื่อมโยง (x6) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอธิบายผลไดด้งันี ้
 หากคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านรูปแบบ (x1) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยมีคะแนนเท่ากบั 0.409 
คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหอ้งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์อีก 6 ดา้นคงที่ 
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 หากคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื ้อหา (x2) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยมีคะแนนเท่ากบั 0.246 
คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหอ้งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์อีก 6 ดา้นคงที่ 
 หากคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยง (x6) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยมีคะแนนเท่ากบั 0.248 
คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหอ้งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์อีก 6 ดา้นคงที่ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นประชากรศาสตร ์
 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือน 

การตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคน
วยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 X   X   

 
 
ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
 
การตดัสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระกอบการพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์  

ดา้น
รูปแบบ 

ดา้น
เนือ้หา 

ดา้นชมุชน
เพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 

ดา้นการ
ปรบัแต่ง 

ดา้นการ
ติดต่อ 
ส่ือสาร 

ดา้นการ
เชื่อมโยง 

ดา้นการ
พาณิชย ์

การตดัสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  X X X  X 

 
หมายเหต ุ
 เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 
 เครื่องหมาย X  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู ้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการประกอบการ และการก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองผู้บริโภควัยท างานได้  และ เพื่อให้ผู ้ให้บริการจอง
หอ้งพกัผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น าองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ไดจ้ากการศึกษาไป
ประยุกตใ์ชก้ับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Airbnb เพื่อใหต้อบสนอง ตรงต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภควยัท างานที่มีความตอ้งการจองหอ้งพกัดว้ยตนเอง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้
1. เพื่ อศึกษาการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  โดยจ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการจองหอ้งพักผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการประกอบการ และการก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
สามารถตอบสนองผูบ้รโิภควยัท างานได ้ 

2. เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการจองหอ้งพักผ่านช่องทางผ่าน Airbnb น าองคป์ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Airbnb เพื่อให้
ตอบสนอง ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภควยัท างานที่มีความตอ้งการจองหอ้งพกัดว้ยตนเอง 
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 สมมติฐานในการวิจัย 
1. คนวัยท างานที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์อันไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา ดา้น
ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้น
การพาณิชย์ มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู ไดด้งันี ้

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.25 

รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 249 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

62.25 รองลงมา คือ  อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.00 อายุ 20 - 29 ปี
จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 
ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 68.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 199 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.75 รองลงมา คือ ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 178 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 44.50 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 277 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.25 รองลงมา คือ อาชีพอิสระ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 อาชีพ
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ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 อาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 21 คิดเป็นรอ้ยละ 5.25 และอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 21 คิดเป็นรอ้ยละ 
5.25  ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  50,001 บาท 
ขึน้ไป จ านวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.25 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 46 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 10.75 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 8.50 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อการจัดรูปแบบ
ขอ้มลู การแบ่งแยกระหว่างรูปและรายละเอียดชดัเจน สบายตา ไม่ซบัซอ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 และส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้  Airbnb มีรูปแบบที่สะดวกต่อ
การคน้หาขอ้มลู รายละเอียด เช่น ขอ้มลูหนา้หลกั การเลือกท าเลสถานที่ ขอ้มลูหอ้งพกั ราคา การ
ช าระเงิน ช่องทางการช าระเงิน การติดต่อ เป็นตน้ และขอ้มีขอ้มลูการติดต่อครบถว้น ในกรณีที่พบ
ปัญหา ได้แก่ ช่องทางการติดต่อ อีเมล เบอรโ์ทรศัพท์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.04 
ตามล าดบั 

ดา้นเนือ้หา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับแรก ได้แก่ ข้อรายละเอียด
ห้องพักครบถ้วน ได้แก่ รูปภาพ ขนาด ราคา คุณสมบัติ การเดินทาง ข้อจ ากัด เป็นต้น และ
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ขอ้มลูผูใ้หเ้ช่า หอ้งพกั และรูปภาพที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ และมีรูปภาพที่
ถ่ายมาจากสถานที่จริง และขอ้มีการใหข้อ้มูล เงื่อนไขการรบัประกันการเขา้พัก การแจง้ยกเลิก 
หรือการขอเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้ในกรณีเกิดอบุติัเหต ุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 3.99 และ 
3.99 ตามล าดบั 

ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ไดแ้ก่ ขอ้มีช่องทางในการใหผู้ใ้ชบ้ริการแนะน า ติชมการใหบ้ริการผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือ 
กล่องขอ้ความ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
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ไดแ้ก่ ขอ้มีหอ้งการสนทนาระหว่างผูใ้หเ้ช่า และผูใ้ชบ้ริการ เพื่อสอบถามขอ้มูลทั้งก่อนการจอง 
ระหว่างการเขา้พกั และหลงัจากเขา้พกั และขอ้ผูใ้ชบ้ริการสามารถอ่านค าแนะน า หรือขอ้บกพรอ่ง
ของหอ้งพกัไดง้่าย เพื่อใชใ้นการพิจารณาเขา้พกั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.17 ตามล าดบั 

ดา้นการปรบัแต่ง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ชง้านสามารถ
ก าหนดหอ้งพกัไดต้ามความตอ้งการ เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั ขนาดหอ้งพกั สิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จอดรถ เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ชง้านสามารถเลือกภาษาในการใชง้านไดต้ามตอ้งการ และขอ้มีการเก็บขอ้มลูส่วนตัว
ของผูใ้ชบ้ริการทุกครัง้ เพื่อสะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป เช่น ประวัติการใชบ้ริการ ขอ้มูลที่อยู่ 
เบอรโ์ทรศพัท ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ 4.08 ตามล าดบั 

ด้านการติดต่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.29 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ขอ้ Airbnb รองรบัการใชง้านกบัอุปกรณต่์างๆ ทัง้ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet และ
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ใชภ้าษาที่ใชเ้หมาะสม สภุาพ เขา้ใจง่าย และขอ้มีการแจง้เตือนผ่าน SMS หรือ 
Email ทุกครัง้ที่ใชง้าน Airbnb เช่น การจอง การช าระเงิน การส่งใบเสร็จ การแจง้เตือนวนัเขา้พัก 
เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 4.26 และ 4.23 ตามล าดบั 

ดา้นการเชื่อมโยง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ชง้านสามารถ
ติดต่อผูใ้หเ้ช่าไดโ้ดยตรง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้มีเครื่องหมาย ไปหนา้ และยอ้นกลบั ทุกหนา้จอแสดงผล รวมถึงเครื่องหมายน า
ทาง เพื่อไปยังกระบวนการต่อไป ทุกครัง้ที่ท ารายการ และขอ้ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้ริการอ่ืนๆ  ที่ 
Airbnb มีให ้เช่น การบริการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว AirbnbPlus โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และ 
4.09 ตามล าดบั 

ดา้นการพาณิชย ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ขัน้ตอนการ
ช าระเงิน ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และตรวจสอบสถานการณช์ าระเงินไดต้ลอดเวลา และรองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ระบบการช าระเงินน่าเชื่อถือ และมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้ระบบการช าระ
เงิน สามารถยกเลิกได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.16 และ 3.96 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb 
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ตัดสินใจเลือกจองหอ้งพักผ่าน Airbnb อยู่ในระดับแน่นอน ไดแ้ก่ ขอ้คน้หาหอ้งพักผ่านเว็บไซต ์
หรือแอปพลิเคชั่น Airbnb ก่อนการตัดสินใจจองหอ้งพักทุกครัง้ และกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจ
เลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb อยู่ในระดับไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ขอ้จะจองห้องพักผ่าน Airbnb ในการ
ท่องเที่ยวครั้งถัดไป และข้อตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ทุกครัง้ที่ท่านไปเที่ยว โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และ 3.00 ตามล าดบั 

 
สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 คนวัยท างานที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์อันได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า 

1.1 คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยคนวยั
ท างานที่มี เพศชาย มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าคนวยัท างานที่มีเพศหญิง  

1.2 คนวยัท างานที่มีอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.3 คนวยัท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยคนวยัท างานที่มีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครนอ้ยกว่าคนวยัท างานที่มีสถานภาพสถานภาพ 

1.4 คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
คนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัยท างานที่มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ อาชีพอิสระ และอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น 
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1.5 คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มีการตัดสินใจ
จองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัยท างานที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 – 50,000 บาท และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึน้ไป 

สมมติฐานที่ 2 องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้น
เนือ้หา ดา้นชมุชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดา้นการปรบัแต่ง ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง 
และดา้นการพาณิชย ์มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  

องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา และ
ด้านการเชื่อมโยง มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 25.8 (Adjusted R2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ คนวยัท างานที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
คนวัยท างานที่มีเพศชาย มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าคนวยัท างานที่มีเพศหญิง เนื่องจากคนวยัท างานเพศชายเป็นเพศที่ชอบ
การเดินทาง ความทา้ทาย ความแปลกใหม่มากกว่าเพศหญิง และชอบพบเจอผูค้นใหม่ๆอยู่เสมอ 
ท าใหก้ลุ่มดังกล่าวมักตดัสินใจเลือกที่พักส าหรบัการเดินทางแต่ละครัง้แบบโฮสเทล ผ่าน Airbnb 
เพราะการเลือกที่พกัผ่าน Airbnb ค่อนขา้งมีความหลากหลาย ทัง้ในเรื่องของท าเลที่ตั่ง ลกัษณะที่
พกั ราคา และเลือกที่จะนอนคนเดียว หรือนอนกบัผูร้่วมเดินทางคนอ่ืนได ้ซึ่งค่อนขา้งเหมาะกับคน
วยัท างานเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ี่เดินทางคนเดียว รวมถึงการจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb นัน้ 
ค่อนขา้งสะดวกและรวดเร็ว มีตัวเลือกหลากหลายตามความตอ้งการ จึงท าให้คนวัยท างานที่มี 
เพศชาย มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
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มากกว่าคนวยัท างานที่มีเพศหญิง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธนัชพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารเพศชายมีการตดัสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการคน้หาที่พัก 
แตกต่างจากผู้ใช้บริการเพศหญิง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีเพศชาย มีพฤติกรรมการซือ้
สินคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยมากกว่าเพศหญิง 

1.2 อายุ คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็น
บี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
เนื่องจากคนวัยท างานทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เริ่มท างานหรือกลุ่มใกลว้ัยเกษียณอายุ ทุก
คนสามารถท่องเที่ยวไดต้ลอดเวลา และทุกคนสามารถเขา้ถึงการจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ไดง้่าย
โดยที่ไม่มีขอ้จ ากดั ทัง้ผ่านช่องทางเว็บไซตแ์ละผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อคน้หาที่พกัที่ตนตอ้งการ จึง
ท าให้คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรกมล ลิม้โรจนน์ุกูล 
(2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลาง
ออนไลน ์ผลจากงานวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิารจองหอ้งพกั
ผ่านตัวกลางออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ธนัชพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

1.3 สถานภาพ คนวยัท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ มีการ
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ตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัย
ท างานที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่  เป็นกลุ่มที่มีผู ้ติดตามในการเที่ยวหรือพักผ่อนแต่ละครัง้มากกว่าคนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสด จึงท าใหก้ลุ่มดังกล่าวตอ้งการตัวเลือกในการจองหอ้งพักที่หลากหลาย ทัง้ราคา 
จ านวนเตียงนอน ท าเลที่ตัง้ สิ่งอ  านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ หอ้งครวัส่วนตวั สระว่ายน า้ เป็น
ตน้ และรวมไปถึงการหาที่พักที่ลดขอ้จ ากัดเรื่องจ านวนคน เพราะโรงแรมค่อนขา้งเขม้งวดเรื่อง
จ านวนคนเขา้พกั แต่หากจองห้องพกัผ่าน Airbnb นัน้ จะท าใหก้ลุ่มดงักล่าวมีตวัเลือกที่เยอะมาก
ขึน้ เหมาะกับความต้องการของคนวัยท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ จึงท าใหค้นวยัท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มีการ
ตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัย
ท างานที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธนัชพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พกัของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส/หย่ารา้ง มีการตัดสินใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  มากกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพโสด 

 1.4 ระดับการศึกษา  คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการ
ตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากคนวัยท างานทุกระดบัการศึกษา ทัง้ระดับปริญญาตรี 
หรือระดับปริญญาเอก ทุกคนลว้นชอบการเดินทาง และมักเลือกจองหอ้งพักผ่าน Airbnb เพราะ
เขา้ถึงได้ง่าย การใชง้านไม่ซับซอ้น มีตัวเลือกที่ค่อนขา้งยืดหยุ่นสามารถปรบัได้ตามที่ตอ้งการ 
ตลอดจนสามารถติดต่อกับเจา้ของห้องพัก หรือพูดคุยเพื่อตัดสินใจก่อนได้ ประกอบกับคนวัย
ท างานทุกระดับการศึกษา ทุกคนสามารถเขา้ถึงการจองหอ้งพักผ่าน Airbnb ไดอ้ยู่แลว้ ทั้งผ่าน
เว็บไซต ์และแอพพลิเคชั่น จึงท าให้คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ พรกมล ลิม้โรจนน์ุกลู (2560) ศกึษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ ผลจากงานวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
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นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติยา มหาชานิกะ (2559) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์
อโกดา้ ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจองโรงแรม
ผ่านระบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อาภาภรณ ์วธันกุล (2555) ศึกษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรม
การซือ้สินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค
ผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

1.5 อาชีพ คนวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบ ีของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยคนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ เนื่องจากคนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว เป็นกลุ่มที่ตอ้งการที่พกัที่สะดวกสบาย และเป็นกลุ่มที่มีก าลงัทรพัยใ์นการเลือกจอง
ที่พกัไดม้ากกว่าอาชีพอ่ืน ท าใหก้ลุ่มดงักล่าวมีตวัเลือกในการเขา้พกัค่อนขา้งเยอะ และมีขอ้จ ากดั
น้อยกว่าคนวัยท างานอาชีพอ่ืนๆ ประกอบกับการจองห้องพักผ่าน Airbnb มีที่พักค่อนข้าง
หลากหลาย ไม่เพียงแต่หอ้งพกัในรูปแบบโฮสเทล แต่รวมไปถึงที่พกัในรูปแบบ Pool Villa บา้นพัก
ส่วนตัว บ้านพักต่างอากาศขนาดใหญ่ รวมไปถึงคฤหาสน ์ซึ่งเป็นที่พักที่ค่อนขา้งตรงกับความ
ตอ้งการของคนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั เพราะมีความสะดวกสบาย มีพืน้ที่
กิจกรรมส าหรบัครอบครวัเยอะกว่าการเขา้พกัในโรงแรม และเวลาเขา้พกัค่อนขา้งยืดหยุ่น สามารถ
พดูคยุกบัเจา้ของที่พักไดง้่ายโดยตรง จึงท าให้คนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด  
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุนทรีย ์ศิริจนัทร ์(2561) ศึกษางานวิจยัเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ พักแบบ 
โฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบ้รโิภคที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารที่พกัแบบโฮสเทล 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรภา รอดพันธุ ์
(2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพักออนไลนผ์่าน 
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website agoda.com ของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพักออนไลนผ์่าน website agoda.com ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพักออนไลนผ์่าน 
website agoda.com ของผูบ้รโิภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 

1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน คนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30,000 บาท มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด เนื่องจากคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท เป็น
กลุ่มที่มีรายไดค่้อนขา้งจ ากัด และนอ้ยกว่าคนวัยท างานที่มีรายไดอ่ื้นๆ และมีความตอ้งการจอง
หอ้งพกั จึงตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เพราะเป็นช่องทางที่เขา้ถึงง่าย ไดทุ้กที่เวลา และมี
ตวัเลือกค่อนขา้งหลากหลาย สามารถระบุก าหนดช่วงราคา หรืองบประมานในการเขา้พกัไดท้ี่ตรง
กบัความตอ้งการของตนเองได ้รวมถึงหอ้งพักผ่าน Airbnb มีราคาที่ค่อนขา้งถูกเมื่อเปรียบเทียบ
กบัการเขา้พกัที่โรงแรม จึงท าใหค้นวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 
บาท มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธนัชพร ราตรีโชติ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
มีการตัดสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริยพล
พงศ์ (2557) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซือ้สินค้าผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีการตดัสินใจ
ใชโ้มบายแอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคมากที่สดุ 
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2. องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 
 พบว่า องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา และดา้นการ
เชื่ อม โยง มี ผลต่อการตัดสิน ใจจองห้องพักผ่ านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

2.1 ด้านรูปแบบ องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นรูปแบบ มีผลต่อการ
ตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Airbnb มีการจัดรูปแบบการ
น าเสนอที่ค่อนขา้งสบายตา แบ่งแยกขอ้ความรูปภาพชดัเจน มีเมนรูายละเอียดต่างๆ ครบถว้น ทัง้
ขอ้มูลหน้าหลัก สามารถปรบัเลือกเนือ้หาตามตอ้งการ รวมถึงการน าเสนอรายละเอียดห้องพัก
ต่างๆ มีขอ้มลูผูติ้ดต่อไวอ้ย่างชดัเจน มีผลท าใหผู้เ้ขา้มาใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb สามารถ
ใช้งานได้ทันทีแม้จะเข้ามาใช้งานครั้งแรก เพราระง่าย ไม่ซับซ้อน จึงท าให้องค์ประกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นรูปแบบ มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภัสสริน ละอองกุล (2561) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์กับการจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y ผลวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบดา้นการออกแบบเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติยา มหาชานิกะ (2559) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา 
เว็บไซต ์อโกดา้ ผลการวิจัยพบว่า องคป์ระกอบดา้น รูปแบบโครงสรา้งขอ้มูล มีผลต่อพฤติกรรม
การจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์อโกดา้ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2.2 ด้านการเชื่อมโยง องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยง  
มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากขอ้ดีจากการใชง้าน Airbnb ทัง้เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่น 
คือ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดต่อเจา้ของที่พกัไดโ้ดยตรงและทนัที ผ่านกล่องขอ้ความ และหากเจา้ของ
ที่พกัตอบกลบัมาก็จะแจง้กลบัมายงักล่องขอ้ความและอีเมลโดยตรง ซึ่งเป็นขอ้ดีในการเลือกจอง
หอ้งพักเป็นอย่างมากส าหรบักรณีสอบถามเงื่อนไขการใหบ้ริการต่างๆ หรือพูดคุยกรณีตอ้งการ
ความช่วยเหลือ รวมถึงการใชง้าน Airbnb ทัง้เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่นนัน้ค่อนขา้งง่าย ไม่ซบัซอ้น 
มีเครื่องหมายไปหนา้ถัดไปหรือกลบัไปจุดเริ่มตน้อย่างชดัเจน แมแ้ต่ผูใ้ชง้านครัง้แรกก็สามารถใช้
งานได้ตั้งแต่แรกจรกระทั่งช าระเงิน จึงท าให้องคป์ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการ
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เชื่ อม โยง มี ผลต่อการตัดสิน ใจจองห้องพักผ่ านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานใน เขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของมิลตรา สมบัติ (2561) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพล
ขององค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) ที่มีต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านอินเทอรเ์น็ต ผลวิจัยพบว่า 
องคป์ระกอบเว็บไซต์ ดา้นการเชื่อมโยง มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติยา มหาชานิกะ (2559) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน ์กรณีศึกษา เว็บไซต ์
อโกดา้ ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบ ดา้นการเชื่อมโยงขอ้มลู มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรม
ผ่านระบบออนไลน ์กรณีศกึษา เว็บไซต ์อโกดา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.3 ด้านเนื้อหา องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นเนือ้หา มีผลต่อการ
ตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการใชง้าน Airbnb ทั้งเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชั่น มีเนือ้หาในการ
น าเสนอที่ค่อนขา้งครบถว้นเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยเฉพาะขอ้มลูรายละเอียดหอ้งพกั ทัง้รูปภาพ 
ขนาดพืน้ที่ ราคา การเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก ขอ้จ ากัดของหอ้งพัก ตลอดจนน าเสนอ
รูปภาพที่ถ่ายมาจากรูปจริง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ และที่ส  าคัญมี
รายละเอียดแจง้ไวช้ัดเจนในเรื่องการรบัประกัน การแจ้งยกเลิก เงื่อนไขต่างๆ ท าใหผู้ ้เขา้มาใช้
บริการสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้ทันทีผ่ านการจองห้องพักผ่าน Airbnb จึงท าให้
องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นเนือ้หา มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ี
เอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภัสสริน ละอองกุล 
(2561) ศึกษางานวิจัยเรื่อง คุณภาพเว็บไซตก์ับการจองโรงแรมออนไลนข์องคนไทย Gen Y ผล
วิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพของขอ้มูลมี อิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ว็บไซต์จองโรงแรม
ออนไลน ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมิลตรา สมบัติ 
(2561) ศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององคป์ระกอบเว็บไซต ์(7C’s) ที่มีต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้
ผ่านอินเทอรเ์น็ต ผลวิจัยพบว่า องคป์ระกอบเว็บไซต์ ดา้นเนือ้หา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้
ผ่านอินเทอรเ์น็ต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.4 ด้านการพาณิชย์ องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการพาณิชย ์ 
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการจองหอ้งพกั ไม่ว่าจะผ่านตวัแทนผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน 
หรือผ่านโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่าน Airbnb นัน้ ทุกช่องทางต่างมีบริการช าระเงินของตนเอง
เหมือนกัน มีความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการ
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ยกเลิกการเข้าพัก ซึ่งทุกที่สามารถยกเลิกการเข้าพักได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด จึงท าให้
องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการพาณิชย ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่าน
แอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ วัธ
นกุล (2555)  ศึกษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค
ผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบ
เว็บไซต ์ดา้นการพาณิชยก์ารติดต่อคา้ขาย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่าน
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

 2.5 ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้น
ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการจองหอ้งพกั ไม่ว่าจะ
ผ่านตัวแทนผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือผ่านโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่าน Airbnb นั้น ผู้ใชบ้ริการ
สามารถแนะน า ติชม หรือแสดงความคิดเห็นไดเ้ป็นปกติในทุกช่องทางอยู่แลว้ ทั้งในเรื่องค าชม 
ค าแนะน า ข้อบกพร่อง ตลอดจนผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ดูแลห้องพักโดยตรงในกรณีที่พบ
ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริการท่ีพกัโดยทั่วไป ทุกๆที่จะมีการบรกิารในดา้นการติดต่อพนกังาน
ในรูปแบบนี ้ซึ่งการจองหอ้งพักผ่าน Airbnb ก็มีบริการที่คลา้ยกบัการเลือกจองหอ้งพกัในรูปแบบ
อ่ืน จึงท าใหอ้งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ภสัสรนิ ละอองกลุ (2561) ศกึษางานวิจยัเรื่อง คณุภาพเว็บไซตก์บัการจองโรงแรม
ออนไลนข์องคนไทย Gen Y ผลวิจยัพบว่า องคป์ระกอบดา้นการตอบสนอง การติดต่อสื่อสาร ไม่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชเ้ว็บไซตจ์องโรงแรมออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ ์วธันกุล (2555) ศึกษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบเว็บไซต ์ดา้นความเป็นชุมชม ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.6 ด้านการติดต่อส่ือสาร องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการจองหอ้งพัก ไม่ว่าจะผ่าน
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ตวัแทนผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน หรือผ่านโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่าน Airbnb นัน้ ทุกช่องทางต่างใช้
ค าอธิบายท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั มีบริการใหภ้าษาหลกัและภาษาสากล สามารถรองรบัการใชง้านทัง้
ผ่านอปุกรณค์อมพิวเตอร ์สมารท์โฟน หรือแมแ้ต่ทางโทรศพัท ์เพราะเป็นช่องทางที่ใชติ้ดต่อสื่อสาร
ในปัจจุบัน ตลอดจนหากท าการซือ้หรือช าระเงินค่าห้องพักเรียบรอ้ยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ
หลกัฐานในรูปแบบของอีเมล หรือขอ้ความทุกครัง้ ซึ่งเป็นมาตรฐานการบรกิารโดยทั่วไปที่ทกุที่ตอ้ง
มี ไม่ไดม้ีความแตกต่างกนั จึงท าใหอ้งคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของมิลตรา สมบติั (2561) ศึกษางานวิจยัเรื่อง อิทธิพลขององคป์ระกอบ
เว็บไซต ์(7C’s) ที่มีต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต ผลวิจยัพบว่า องคป์ระกอบเว็บไซต ์
ดา้นการติดต่อสื่อสาร ไม่มผีลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภาภรณ ์วธันกุล (2555) ศกึษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยั
ที่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อด
นิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบเว็บไซต ์ดา้นการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

2.7 ด้านการปรับแต่ง องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการปรบัแต่ง 
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการจองหอ้งพกั ไม่ว่าจะผ่านตวัแทนผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน 
หรือผ่านโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่าน Airbnb นั้น ผู้ใชบ้ริการสามารถก าหนดตัวเลือกในการ
เลือกจองหอ้งพักไดต้ามตอ้งการเหมือนกัน ไดแ้ก่ จ านวนผูเ้ขา้พัก จ านวนหอ้งพัก เป็นตน้ และมี
บริการทัง้ภาษาหลกัและภาษาสากล เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานที่ถูกใช้
กนัทั่วโลก รวมถึงการเก็บบนัทึกขอ้มลูส่วนตวัไวส้  าหรบัการใชง้านครัง้ถัดไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ซึ่งเป็นการบริการที่เป็นมาตรฐานทั่วไปส าหรบัการเลือกจองห้องพัก จึงท าให้องคป์ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการปรบัแต่ง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานค ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมิลตรา สมบัติ (2561) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) ที่มี ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่าน
อินเทอรเ์น็ต ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์ ดา้นการปรบัแต่ง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
สินคา้ผ่านอินเทอรเ์น็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
อาภาภรณ ์วธันกุล (2555) ศึกษางานวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้สินคา้
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ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบเว็บไซต์ ด้านการปรับแต่งท าให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

ผลจากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

 1. ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพักผ่านช่องทาง Airbnb สามารถวางแผนลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ คนวัยท างานที่มีเพศชาย สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ อาชีพ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30,000 บาท จัดท านโยบายหรือพัฒนาแผนการตลาดในการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
เพื่อใหต้รงกับความตอ้งการมากที่สดุ รวมถึงเพื่อใหเ้กิดการตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
และเพื่อใหล้กูคา้ใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ถ่ีมากขึน้และกลบัมาใชบ้รกิารอีกในครัง้ถดัไป  

2. องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
2.1 ดา้นรูปแบบ ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพกัผ่านช่องทาง Airbnb ควรใหค้วามส าคญักบั

การน าเสนอขอ้มูลที่พักของตนโดยจัดรูปแบบขอ้มูลเป็นสัดส่วน มีการแบ่งแยกระหว่างรูปและ
ขอ้ความรายละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู ้ใช้บริการรูส้ึกสบายตา อ่านง่าย ไม่ซับซอ้น เพราะขอ้มูล
ดงักล่าวถือเป็นขอ้มลูหลกัที่ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัและเขา้มาอ่านเป็นอนัดบัแรก และจะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจ และตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบ ีเพิ่มมากขึน้ และกลบัมาใชบ้รกิารอีก
ในครัง้ถดัไป เพราะจากผลงานวิจยัพบว่า องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นรูปแบบ มี
ผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 ด้านการเชื่ อมโยง ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง Airbnb ควรให้
ความส าคัญกับขอ้มูลการติดต่อ และความรวดเร็วในการตอบกลับผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ในกรณีที่
ผูใ้ชบ้ริการมีค าถาม หรือสนใจจะสอบถามก่อนการตดัสินใจ หรือกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการพบปัญหาจาก
การใช้บริการ จะท าให้ผู ้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และส่งผลให้ผู้ใช้บ ริการ
ตัดสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี เร็วยิ่งขึน้และกลบัมาใชบ้ริการอีกในครัง้ถัดไป เพราะจาก
ผลการวิจยั พบว่า องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยง มีผลต่อการตดัสินใจ
จองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.3 ดา้นเนือ้หา ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพักผ่านช่องทาง Airbnb ควรใหค้วามส าคัญกับ
การน าเสนอเนือ้หาขอ้มูลของหอ้งพักที่ครบถว้น เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถน าขอ้มูลดังกล่าวมา
ตดัสินใจในการเขา้พกัไดท้นัที โดยที่ไม่ตอ้งขอเพิ่มเติมภายหลงั หรือสอบถามเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ
หอ้งพกั รูปภาพพืน้ที่บริเวรโดยรอบ ขนาดพืน้ที่ จ านวนหอ้งแยก จ านวนหอ้งน า้ ราคาเขา้พกัทัง้ใน
วนัธรรมดาและวนัหยุดกรณีราคามีความแตกต่างกนั การเดินทางไปยงัที่พกั ขอ้จ ากดั และเงื่อนไข
ที่ควรทราบ เป็นต้น เพราะจากผลงานวิจัยพบว่า องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
ด้านเนื ้อหา มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.4 ด้านการพาณิ ชย์ ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่ านช่องทาง Airbnb ควรให้
ความส าคัญกับการตอบกลับกรณีที่ผู ้ใช้บริการช าระเงินผ่านระบบเรียบรอ้ยแล้ว เพื่อเป็นการ
ยืนยันอีกครัง้ในกรณีที่ผูใ้ชบ้ริการด าเนินการทุกกระบวนการเสร็จสิน้และสามารถเขา้พักไดใ้นวัน
และเวลาดงักลา่ว เพื่อเป็นการตอกย า้ว่าการช าระเงินผ่านช่องทาง Airbnb นัน้ สะดวดรวดเร็วและ
เชื่อถือได ้มีหลกัฐานและการตอบกลบัที่รวดเร็ว ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการในครัง้ถัดไป
มากขึน้ เพราะจากผลการวิจัย พบว่า คนวัยท างานมีความคิดเห็น องค์ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการพาณิชย ์อยู่ในระดบัดี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ขัน้ตอนการช าระเงิน ไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น และตรวจสอบสถานะการช าระเงินไดต้ลอดเวลา 

2.5 ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง Airbnb 
ควรใหค้วามส าคัญกบัพืน้ที่หรือช่องทางการใหผู้ใ้ชบ้ริการแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ภายหลงัการ
ใช้บริการ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการบริการครั้งต่อไปให้ดีมากยิ่งขึน้ เพราะ
ความเห็น หรือค าแนะน าจากผูใ้ชบ้ริการจริงถือเป็นปัจจัยหลักในการปรบัปรุงการใหบ้ริการใหม้ี
มาตรฐานทีดีเพิ่มมากขึน้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง 
Airbnb สามารถพัฒนาตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และรวมไปถึงจะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารตดัสินใจในการเขา้พกัมากย่ิงขึน้หากพบว่าค าแนะน าของตนหรือของคนอ่ืน ได้ถกูน าไป
ปรบัปรุงหรือต่อยอดแลว้ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า คนวยัท างานมีความคิดเห็น องคป์ระกอบ
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้
มีช่องทางในการใหผู้ใ้ชบ้ริการแนะน า ติชมการใหบ้ริการผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือ กล่อง
ขอ้ความ 

2.6 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง Airbnb ควรให้
ความส าคัญกับข้อมูลที่น าเสนอให้สามารถรองรับทั้งการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และ
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แอพพลิเคชั่น ตลอดจนผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ในดา้นการบรรยายขอ้มลูรายละเอียด
สามารถอ่านและมองเห็นชัดเจนเหมือนกันหรือไม่ รวมไปถึงรูปภาพ ความคมชัด และขอ้มูลการ
ติดต่อต่างๆ เพราะจากผลการวิจัย พบว่า คนวยัท างานมีความคิดเห็น องคป์ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้ Airbnb รองรบัการใช้
งานกบัอปุกรณต่์างๆ ทัง้ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet 

2.7 ด้านการปรับแต่ง ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง Airbnb ควรจัดให้มี
ตัวเลือกในการเลือกใชบ้ริการที่หลากหลายและละเอียดส าหรบัผูใ้ชบ้ริการผ่านช่องทาง Airbnb 
โดยสามารถปรบัไดต้ามความตอ้งการ เช่น จ านวนหอ้งพกั จ านวนผูเ้ขา้พกั รวมไปถึงขนาดหอ้งพกั 
สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องใชไ้ฟฟ้า พืน้ที่จอดรถ หรือเป็นพืน้ที่ที่สามารถรองรบัคนพิการได ้เป็น
ต้น เพราะจากผลการวิจัย พบว่า คนวัยท างานมี ความคิดเห็น องค์ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการปรบัแต่ง อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ไดแ้ก่ ขอ้ผูใ้ชง้านสามารถก าหนด
หอ้งพกัไดต้ามความตอ้งการ เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั ขนาดหอ้งพกั สิ่งอ านวยความสะดวก ที่จอดรถ 
เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ Airbnb 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
 1. ผู้ให้บริการจองห้องพักผ่านช่องทาง Airbnb ควรจัดท าพืน้ที่หรือที่พักส าหรบัคนวัย
ท างานที่มีเพศชายมากขึน้ ทั้งหอ้งพัก หอ้งน า้ เป็นตน้ เพราะเป็นกลุ่มที่จองหอ้งพักผ่าน Airbnb 
มาก รวมถึงใหค้วามส าคัญในการจัดกิจกรรมในที่พักที่ตรงกับไลฟสไตลห์รือการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มดงักลา่ว อาทิ โต๊ะพลูหรือสนุกเกอร ์พืน้ที่ส่วนกลางส าหรบัดหูนงั ออกก าลงักาย เพื่อให้คนวยั
ท างานที่มีเพศชายใชบ้ริการจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ถ่ีมากขึน้ เพราะจากผลการวิจยัพบว่า คนวยั
ท างานที่มี เพศชาย มีการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บี เอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าคนวยัท างานที่มีเพศหญิง 
 2. ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพกัผ่านช่องทาง Airbnb ควรใหค้วามส าคัญกบัหอ้งพกัในลกัษณะ 
Family room หรือห้องพักส าหรับครอบครัว เพื่อรองรับการเข้าพักของกลุ่มคนวัยท างานที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ เช่น มีจ านวนเตียงหลายเตียงภายใน
หอ้งพักเดียวกัน หรือเพิ่มเตียงสองชัน้กรณีมีเด็กมาเขา้พัก จดัใหม้ีกิจกรรมครอบครวัเพิ่มมากขึน้
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และกลบัมาใชบ้ริการอีกในครัง้ถดัไป เช่น พืน้ที่ท ากบัขา้ว พืน้ที่สว่นกลาง สระว่ายน า้ ลานกิจกรรม 
เป็นตน้ ซึ่งจะท าใหก้ลุม่ดงักลา่วตดัสินใจจองเขา้พกัรวดเรว็และเพิ่มมากขึน้ เพราะจากผลการวิจยั 
พบว่า คนวยัท างานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มีการตดัสินใจจอง
ห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี  ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าคนวัยท างานที่มี
สถานภาพโสด 
 3. ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพกัผ่านช่องทาง Airbnb ควรใหค้วามส าคญักบับา้นพกัหรือหอ้งพกั
ที่ใหบ้รกิารที่มีสิ่งอ  านวยความสะดวกครบครนั มีการตกแต่งที่สวยงามหรูหรา และมีพืน้ที่ท าเลที่ตัง้
ที่มีทิวทัศนง์ดงาม เพราะถึงแม้จะท าให้มีราคาเขา้พักค่อนข้างสูง แต่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนวัยท างานที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวได้ และจะท าให้กลุ่มดังกล่าว
ตดัสินใจจองเขา้พักเร็วมากขึน้และกลบัมาใชบ้ริการอีกในครัง้ถดัไป เพราะจากผลการวิจัยพบว่า 
คนวยัท างานที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 
 4. ผูใ้หบ้ริการจองหอ้งพกัผ่านช่องทาง Airbnb ควรใหค้วามส าคญักบัพืน้ที่พกัในลกัษณะ
โฮสเทล หรือการเขา้พักแบบอยู่ร่วมกนั ใชห้อ้งน า้ร่วมกันโดยแบ่งเพศชายและเพศหญิง เพราะจะ
ท าใหม้ีราคาเขา้พักที่ค่อนขา้งถูก เหมาะส าหรบัคนวยัท างานที่มีรายไดจ้ ากดัแต่ตอ้งการที่พกัผ่าน 
Airbnb ไดแ้ก่กลุ่มคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท ซึ่งจะ
ท าใหก้ลุ่มดังกล่าวเขา้พักถ่ีมากขึน้และกลับมาใชบ้ริการอีกในครัง้ถัดไป เพราะจากผลงานวิจัย
พบว่า คนวยัท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท มีการตดัสินใจจอง
หอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สดุ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกัผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้

1. ควรต่อยอดศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไดจ้ากงานวิจัยฉบับนี ้ไดแ้ก่ กลุ่มคนวัยท างานที่มี
เพศชาย สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว และคนวัยท างานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท เพื่อที่จะได้
ขอ้มูลหรือมุมมองที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มมากขึน้ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดใหต้รงกับ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนน าไปพัฒนาเป็นแผนการตลาด และแผนการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต 

2. ควรต่อยอดศึกษาองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจจอง
หอ้งพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดจ้ากงานวิจัยฉบับนี ้ไดแ้ก่ 
ด้านรูปแบบ ด้านเนื ้อหา และด้านการเชื่อมโยง เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกส าหรับการพัฒนา
องคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb 

3. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ียวขอ้ง ได้แก่  
ผูป้ระกอบธุรกิจ Airbnb ทัง้ผูใ้หบ้ริการในรูปแบบบา้นพัก คอนโดมิเนียม โฮสเทล หรือในรูปแบบ
อ่ืนๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนผู้ใช้บริการ Airbnb เพื่อที่จะ
สามารถน าทัง้ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้คิด ขอ้เสนอแนะที่ได ้น าไปพฒันาการใหบ้รกิารในอนาคต 

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุม่ผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีก าลงั
ซือ้ในกลุม่อ่ืน ๆ แลว้น ามาผลที่ไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพกั
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ซึ่งจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ Airbnb สามารถน าเอาขอ้มูลไปพัฒนา ปรบัปรุง ให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากที่สดุ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
 

                               แบบสอบถามงานวิจัย  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   

 แบบสอบถามฉบับนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าขึน้เพื่อศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจจองหอ้งพัก
ผ่านแอรบ์ีเอ็นบี ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย
ค าถาม 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัองคป์ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
   สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb 
  
 ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์
ใหท้่านอ่านแบบสอบถามอย่างละเอียดและตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ ทัง้นีข้อ้มลูที่ท่าน
ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น ผูว้ิจัยขอขอบคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทกุท่านที่สละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
 
     ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี ้
      วิษณ ุอ่ิมก าเหนิด 
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ค าศัพทเ์ฉพาะ 

Airbnb หมายถึง เว็บไซต์ และแอปพลิ เคชั่ นที่ ให้บริการเรื่องการจองที่พักแบบ 
โฮสเทลหรือเจา้ของที่เป็นคนท้องถิ่น โดยที่ผู ้เขา้พักหรือผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อเจา้ของที่พัก
โดยตรง ผูเ้ขา้พกัสามารถระบุความตอ้งการของที่พัก เจาะจงรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ได ้รวมถึง
สามารถดรูายละเอียดของเจา้ของที่พกัไดว้่าเขาสามารถพดูภาษาอะไรไดบ้า้ง ดภูาพตวัอย่างที่พกั 
ติดต่อพดูคยุกบัเจา้ของที่พักได ้และศึกษาขอ้มลูคะแนนของเจา้ของที่พกัที่ไดร้บัจากการใชบ้ริการ
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

 
ท่านเคยตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb หรือไม่ 

(  ) ใช่ (กรุณาท าแบบสอบถามต่อ) 

(  ) ไม่เคย (กรุณาคืนแบบสอบถาม) 
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ส่วนที ่1 ลักษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
มากที่สดุเพียงข้อเดียว 

1. เพศ 
 (    ) ชาย    (    ) หญิง 

2. อายุ  
    (    ) 20 - 29 ปี    (    ) 30 – 39 ปี 

  (    ) 40 - 49 ปี    (    ) 50 ปีขึน้ไป   
3. สถานภาพ 
 (    ) โสด      

 (    ) สมรส/ อยู่ดว้ยกนั  
   (    ) หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 
4. ระดบัการศกึษา 

 (    ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 (    ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 

 (    ) สงูกว่าปรญิญาตรี 
5. อาชีพ 
 (    )  พนกังานบรษิัทเอกชน  (    ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
  (    )  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั (    ) อาชีพอิสระ 
 (    )  แม่บา้น/พ่อบา้น    (    ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………….. 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

(    ) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท (    ) 20,001 – 30,000 บาท 
 (    ) 30,001 – 40,000 บาท  (    ) 40,001 – 50,000 บาท 
  (    ) 50,001 บาท ขึน้ไป   
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับองคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์อง Airbnb 
อ้างอิง องค์ประกอบ 7C ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Rayport and Jaworski, 

2002. Introduction to e-commerce: McGraw-Hill) 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่านมากที่สดุ 
องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ของ Airbnb 
ระดับความคดิเหน็ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

5 

เห็นดว้ย 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 

3 

ไม่เห็น
ดว้ย 

2 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

1 

ด้านรูปแบบ (Context)      
1. Airbnb มีรูปแบบท่ีสะดวกต่อการคน้หาขอ้มลู 
รายละเอียด เช่น ขอ้มลูหนา้หลกั การเลือกท าเล
สถานท่ี ขอ้มลูหอ้งพกั ราคา การช าระเงิน ช่อง
ทางการช าระเงิน การตดิต่อ เป็นตน้ 

     

2. มีขอ้มลูการติดต่อครบถว้น ในกรณีที่พบปัญหา 
ไดแ้ก่ ช่องทางการตดิต่อ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์

     

3. การจดัรูปแบบขอ้มลู การแบง่แยกระหวา่งรูปและ
รายละเอียดชดัเจน สบายตา ไม่ซบัซอ้น 

     

ด้านเนือ้หา  (Content)      
4. ขอ้มลูผูใ้หเ้ชา่ หอ้งพกั และรูปภาพที่น าเสนอมี
ความน่าเชื่อถือ และมีรูปภาพท่ีถา่ยมาจากสถานท่ี
จรงิ 

     

5. รายละเอียดหอ้งพกัครบถว้น ไดแ้ก่ รูปภาพ ขนาด 
ราคา คณุสมบตัิ การเดินทาง ขอ้จ ากดั   เป็นตน้ 

     

6. มีการใหข้อ้มลู เงื่อนไขการรบัประกนัการเขา้พกั 
การแจง้ยกเลิก หรือการขอเรียกรอ้งค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ในกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ
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ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ 
องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ของ Airbnb 
ระดับความคดิเหน็ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

5 

เห็นดว้ย 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 

3 

ไม่เห็น
ดว้ย 

2 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

1 

ด้านชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
(Community) 

     

7. มีช่องทางในการใหผู้ใ้ชบ้รกิารแนะน า ติชมการ
ใหบ้รกิารผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือ กล่อง
ขอ้ความ 

     

8. มีหอ้งการสนทนาระหวา่งผูใ้หเ้ช่า และผูใ้ชบ้รกิาร 
เพื่อสอบถามขอ้มลูทัง้ก่อนการจอง ระหว่างการเขา้
พกั และหลงัจากเขา้พกั 

     

9. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถอ่านค าแนะน า หรือขอ้บกพรอ่ง
ของหอ้งพกัไดง้่าย เพื่อใชใ้นการพิจารณาเขา้พกั 

     

ด้านการปรับแต่ง (Customization)      
10. มีการเก็บขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิารทกุครัง้ 
เพื่อสะดวกในการใชง้านครัง้ต่อไป เช่น ประวตัิการใช้
บรกิาร ขอ้มลูที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ 

     

11. ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดหอ้งพกัไดต้ามความ
ตอ้งการ เช่น จ านวนผูเ้ขา้พกั ขนาดหอ้งพกั ส่ิง
อ านวยความสะดวก ที่จอดรถ เป็นตน้ 

     

12. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกภาษาในการใชง้านไดต้าม
ตอ้งการ  
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ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ 
องคป์ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ของ Airbnb 
ระดับความคดิเหน็ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

5 

เห็นดว้ย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เห็น
ดว้ย 

2 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง   

1 

ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication)      
13. มีการแจง้เตือนผ่าน SMS หรือ Email ทกุครัง้ที่ใช้
งาน Airbnb เช่น การจอง การช าระเงิน การส่ง
ใบเสรจ็ การแจง้เตือนวนัเขา้พกั เป็นตน้ 

     

14. ใชภ้าษาที่ใชเ้หมาะสม สภุาพ เขา้ใจงา่ย      
15. Airbnb รองรบัการใชง้านกบัอปุกรณต์่างๆ ทัง้
ผ่านทาง Smart Phone และ Tablet  

     

ด้านการเชื่อมโยง (Connection)      
16. ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้รกิารอื่นๆที่ Airbnb มีให ้
เช่น การบรกิารแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยว AirbnbPlus  

     

17. ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อผูใ้หเ้ช่าไดโ้ดยตรงผ่าน 
Airbnb 

     

18. มีเครื่องหมาย ไปหนา้ และยอ้นกลบั ทกุหนา้จอ
แสดงผล รวมถงึเครื่องหมายน าทาง เพื่อไปยงั
กระบวนการต่อไป ทกุครัง้ที่ท  ารายการ 

     

ด้านการพาณิชย ์(Commerce)      
19. ขัน้ตอนการช าระเงิน ไมยุ่่งยากซบัซอ้น และ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินไดต้ลอดเวลา 

     

20. ระบบการช าระเงิน สามารถยกเลิกได ้      
21.ระบบการช าระเงินน่าเชื่อถือ และมีมาตรการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอรบ์ีเอ็นบี 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ 

การตัดสินใจจองห้องพักผ่าน 
แอรบ์ีเอ็นบี 

ระดับการตัดสินใจจอง 

แน่นอน
ที่สดุ 

5 

แน่นอน 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 

3 

ไม่แน่นอน 
2 

ไม่แน่นอน 
ที่สดุ 

1 

1. ท่านคน้หาหอ้งพกัผ่านเว็บไซต ์หรือ
แอปพลิเคชั่น Airbnb ก่อนการตดัสินใจจอง
หอ้งพกัทกุครัง้ 

     

2. ท่านตดัสินใจจองหอ้งพกัผา่นแอรบ์ีเอ็นบี ทกุ
ครัง้ที่ท่านไปเที่ยว 

          

3. ท่านจะจองหอ้งพกัผ่าน Airbnb ในการ
ท่องเที่ยวครัง้ถดัไป 

     
 
 

 
*** ขอขอบพระคณุทกุท่านที่สละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้*** 
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