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บทคัดย่อ 
 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยสัดส่วนรายได้ของการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพ่ิมจาก 4.8% ในปี 2539 เป็น 8.6% ในปี 2555 จาก
แนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นประกอบกับเทรนการพักผ่อนของคนรุ่นใหม่ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25-44 ปี หรือกลุ่ม Middle-aged Man in Lycra (MAMIL) หมายถึง คนวัยกลางคนที่เริ่ม
หันมามีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นก่อน ซ่ึงไม่ต้องการท่องเที่ยวแบบหรูหราแต่ต้องการที่พักแบบ
โฮสเทลที่มีบรรยากาศแบบครีเอทีฟ มีงานศิลปะ งานดีไซน์ มาประกอบกันเทรนด์ Sharing Economy 
ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ Start up ชื่อว่า AIRBNB (Air Bed and Breakfast) ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาแชร์
ห้องพักในบ้านของตนเอง ความแตกต่างที่ AIRBNB มีให้กับนักท่องเที่ยวต่างจากโรงแรมทั่วไปคือ
นักท่องเที่ยวจะได้พักอาศัยกับคนท้องถิ่น พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทานอาหารร่วมกัน ได้รับ
การต้อนรับที่อบอุ่นเสมือนอยู่บ้านตัวเอง จึงท าให้มีนักลงทุนซื้อคอนโดมาตกแต่งให้นักท่องเที่ยวเช่า 
แต่การที่จะท าให้ห้องชุดของตนเองมีผู้เข้าพักตลอดเวลา จะต้องมีความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีทั้งเรื่องพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบ
ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนงานในการประกอบธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 
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ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของห้องพัก ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้า ในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยทางด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นปัจจัยด้านอายุท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ห้องพัก, AIRBNB, การตัดสินใจเข้าพัก 
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ABSTRACT 
 

Factors affecting the choice of rentals in Thailand on Airbnb, a website 
for people to list, find, and rent lodging, were studied. The 7P’s marketing mix - 
people, product, price, promotion, place, process and physical evidence – as well as 
demography were used to examine the subject.  

Results were that quality and worth, variety, service, and customer 
relations affected the choice of rentals on Airbnb. Demographically, gender, marital 
status, education, and income had no effect on choice, but age did. These findings 
may be used to analyze and plan business goals for future room rentals in the 
Bangkok metropolitan area. 
 
Keywords: Room, AIRBNB, Decision on  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลาย
ธุรกิจเช่นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขายของที่ระลึก ฯ ซึ่ง
มีส่วนช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างชื่อเสียงและโอกาสต่าง ๆ 
ให้กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุน การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และการใช้จ่ายจากภาครัฐ ซึ่งสัดส่วนรายได้ของการท่องเที่ยวต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติเพ่ิมจาก 4.8% ในปี 2539 เป็น 8.6% ในปี 2555  (ศรพล ตุลยะเสถียร, 2557) 

โดยในปี 2558 จ านวนและรายได้ มกราคม – ตุลาคม 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จ านวน24,364,667 คน ขยายตัวร้อยละ 24.75 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้
จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าเท่ากับ 1,158,371.41 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 27.05 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา การขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีน และการหด
ตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซียยังคงมีอิทธิผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงจานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมของ
ไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2558) 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่าง มกราคม-ตุลาคม ปี 2555-2558 

 
ภาพที่ 1.1 รูปแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างเดือน มกราคม-ตุลาคม ปี 2555-2558 
ที่มา: ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 1.1 
 

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2550-ต.ค. 2558 
(พ.ศ.) จ านวน (คน) % จ านวน  (ล้านบาท) % 
2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 +13.57 

2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 + 4.88 
2552 14,149,841 -2.98 510, 255.05 - 11.19 

2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 + 16.18 

2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 + 30.94 
2555 22,353,903 +16.24 983,928.36 +26.76 

2556 26,546,725 +18.76 1,207,145.82 +22.69 

2557 24,809,683 -6.54 1,172,798.17 -2.85 
2558 (ม.ค.-ต.ค.)P 24,364,667 +24.75 1,158,371.41 +27.05 

ที่มา: ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว 
 
ส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างปี 2553 - 2557 ทุกด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง (ทางบก,ทางน้ า,ทางอากาศ) ปี 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 15,936,400 คน เพ่ิมเป็น 
24,809,700 คน ในปี 2557 คิดเป็น 55.68% (ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2557) หาก
สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยยังคงเป็นไปเช่นนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 7.68-8.00 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.6-6.9 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 (ที่ขยายตัวร้อยละ 7.3) ส่งผลให้ทั้งปี 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 30.19 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 21.7 จากปีที่แล้ว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2558) 
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ภาพที่ 1.2 จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2553-2557  
ที่มา: ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว. 

 
 

ภาพที่ 1.3 รูปแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ าแนกตามอายุ ปี 2557 
ที่มา: ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว. 

 
จากแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับเทรนการพักผ่อนของคนรุ่นใหม่

ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี  และ 35-44 ปี หรือกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่ม MAMIL ย่อมาจาก 
Middle-aged Man in Lycra หมายถึง ผู้ชายวัยกลางคน ที่เริ่มหันมามีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมาก
ขึ้น แทนที่จะทุ่มเทท างานหนักเหมือนเมื่อก่อน พวกเขามีการงาน มั่นคง จึงมีก าลังซื้อสูง เห็นได้จาก
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การสนใจในกีฬา การครอบครอง อุปกรณ์กีฬาแพงๆ รถจักรยาน ชุดฟอร์มขี่จักรยานและแอคเซสโซรี่
ต่างๆ ที่ท ามาจากผ้าไลคราเทรนด์ของคนแบบ MAMIL เกิดขึ้นทั้งในอเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมถึงใน
ประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องการท่องเที่ยวแบบหรูหราสไตล์นักธุรกิจ ล่องเรือ ตี
กอล์ฟ ดินเนอร์ในโรงแรม แต่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่แบบ พวกชาวฮิปสเตอร์ที่เป็นเด็กรุ่น
หลัง 

ในเรื่องที่พัก นักท่องเที่ยวจากยุโรปไม่ได้ต้องการโรงแรมแบบเดิม แต่หันไปสนใจห้องพัก
แบบโฮสเทล แต่เป็นโฮสเทลแบบที่ดูดีมีระดับ มากขึ้นมีศัพท์ใหม่เรียกว่า Poshtel หมายถึง โฮสเทล
ขนาดเล็กที่ออกแบบ ตกแต่ง และสร้าง บรรยากาศภายใน ด้วยแนวคิดคล้ายๆ บูทีคโฮเทล มี
บรรยากาศครีเอทีฟ มีงานศิลปะ งานดีไซน์ มาประกอบภายใน จับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบใหม่ จาก  
เทรนการพักผ่อนคนรุ่นใหม่ การเลือกพักโรงแรมแบบ Poshtel ของคนรุ่นใหม่และเทรนด์ Sharing 
Economy ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ Start up ชื่อว่า AIRBNB (Air Bed and Breakfast) ที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวมาแชร์ห้องพักในบ้านของตนเอง ก าลังขยายตัวออกไปสู่ไอเดียการให้บริการ อ่ืนๆ ที่
นอกเหนือห้องพัก อันได้แก่บริการแชร์มื้ออาหารแบบ โฮมเมด ที่ให้บริการโดย EatWith และ 
BookaLokal นักท่องเที่ยว จะได้มารับประทานอาหารที่บ้านของโฮสต์ หรือโฮสต์จะท าตัว เป็นไกด์
น าไปชิมร้านอาหารธรรมดาๆ ในท้องถิ่น การจองห้องพักและบริการต่างๆ ผ่านทาง ออนไลน์ ยังคง
เป็นเทรนด์ใหญ่อย่างต่อเนื่อง (Alexandra Talty, 2015) 

ความแตกต่างที่ AIRBNB มีให้กับนักท่องเที่ยวต่างจากโรงแรมทั่วไปคือนักท่องเที่ยวจะ
ได้พักอาศัยกับคนท้องถิ่น พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทานอาหารร่วมกัน ได้รับการต้อนรับที่
อบอุ่นเสมือนอยู่บ้านตัวเอง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของท้องถิ่นในราคาที่สมเหตุสมผล 
AIRBNB ก่อตั้งเมื่อปี 2008 จากการที่ Founders สองคน, Designer และ Engineer ใน San Francisco 
เกิด Idea อยากจะให้เช่าห้องของตัวเอง ในช่วงเทศกาล Art Exhibition ซึ่งมี Artist จากทั่วโลกมา
รวมกันแล้วที่พักไม่พอ ทีแรก, Founders ทั้งสองใช้เตียงเป่าลมให้คนพัก เลยเรียกว่า “AirBed and 
Breakfast“ จนวันนี้, AIRBNB ก็ได้รับความนิยมจากนักเดินทางที่เป็นคนยุคใหม่ อยากได้สิ่งที่โรงแรม
หรูๆ ไม่มีให้และเป็นธุรกิจทีมีมูลค่า (valuation) ประมาณ 25.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอันดับ 3 
ของ 10 ธุรกิจ startups ที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก ตามตารางด้านล่าง (Mathias Brandt, 2015) 
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ภาพที่ 1.4 แสดง 10 ธุรกิจ startups ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก  
ที่มา:  http://www.statista.com/chart/1967/startups-valued-at-one-billion-or-more/ 

 
จากแนวโน้มการของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ส าหรับนักลงทุนที่ซื้อห้องชุด คอนโดไว้ส าหรับให้เช่าทั้งรายเดือนและรายวัน แล้วมีปัญหาภาวะ
ปัญหาการขาดทุนหรือไม่มีผู้เช่า สามารถน าห้องชุดของตนเองมาตกแต่งให้นักท่องเที่ยวและนัก
เดินทางเช่า แต่การที่จะท าให้ห้องชุดของตนเองมีผู้เข้าพักตลอดเวลา จะต้องมีความเข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีทั้งเรื่องพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนงานในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ
และลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 

 
  

http://www.statista.com/chart/1967/startups-valued-at-one-billion-or-more/
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติของผู้ที่เคยใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น

เจ้าของ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบ

ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพว่ามีความแตกต่างในการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของหรือไม่ 

 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) โดยแบ่งเป็นปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ซึ่งกลุ่มประชากรที่จะท าการศึกษาวิจัยครั้งคือกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ท าให้นักลงทุนหรือเจ้าของห้องชุด สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ

นักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
2. ท าให้ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในห้องชุดและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จาก

การตกแต่งห้องชุดเป็นห้องพักส าหรับนักท่องเที่ยว 
3. ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งคุณภาพของการบริการ ความเกี่ยวพัน

ของผู้บริโภคและการรับรู้คุณค่าในมิติต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นัก
ลงทุนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
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1.5 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 
AIRBNB (Air Bed and Breakfast) คือ แพล็ตฟอร์มตัวกลางส าหรับโพสและจอง

ห้องพักผ่านเว็บไซต์และแอปฯไอโฟน รวมถึงเป็นตัวกลางช าระเงินให้กับฝ่ายเจ้าของบ้านด้วย โดยที่
เว็บไซต์จะลงโฆษณาห้องของเจ้าของห้องพักในท้องถิ่นที่ว่างอยู่ให้กับนักเดินทางทั่วโลกได้เข้าพักโดย
ที่เจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเองว่าจะให้ลูกค้าคนไหนเข้าพัก ผ่านทั้งทางเว็บและแอปฯ ไอโฟน ทั้ งนี้ก็
เพ่ือความปลอดภัยและวิน-วินทั้งสองฝ่ายของเจ้าบ้านและนักเดินทาง โดยมีให้เลือกหลายแบบทั้ง
อาศัยร่วมกับเจ้าของห้องพัก รับประทานร่วมกัน หรือจะเป็นแบบส่วนตัวก็ได้ ปัจจุบันมีบ้านเช่ากว่า 
110,000 แห่งใน 13,000 เมืองจาก 190 ประเทศทั่วโลก 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษามีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

2.1 ข้อมูลและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1.1 รายละเอียด AIRBNB 

AIRBNB ย่อมาจาก Air, Bread and Breakfast เป็นบริษัท Startup ที่ก่อตั้ง
โดย Brian Chesky และ Joe Gebbia ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2008 ในซานฟรานซิสโก รัฐ
แคลิฟอร์เนีย เริ่มแรกบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท Y Combinator ของ Paul Graham ซึ่ง
ปั้นบริษัทไอทีชื่อดังมาแล้วอย่าง Dropbox, Reddit, Scribd ต่อมาในปี 2010 บริษัทรับทุนสนับสนุน
เพ่ิมจาก Sequoia Capital และ Greylock Partners โดยจุดเริ่มต้นของ AIRBNB เกิดจากการที่ 
Brian และ Joe น าเอาห้องอพาร์ทเมนต์ของตัวเองในซานฟรานซิสโก ออกมาให้ผู้เดินทางมาชมงาน
สัมมนาด้านการออกแบบในซานฟรานซิสโกเช่า เนื่องจากในขณะนั้นมีผู้เดินทางมาชมงานเป็นจ านวน
มากท าให้ทุกโรงแรมถูกจองเต็มหมด ทั้งคู่จึงเกิดไอเดียเปิดห้องพักตัวเองเป็นห้องพักพร้อมอาหารเช้า 
ซึ่งท าให้ได้ลูกค้ามาพัก 3 คนและได้รับเงินค่าเช่าไป 1,000 กว่าเหรียญ 

ปัจจุบัน AIRBNB มีผู้ใช้บริการกว่า 60 ล้านคน มีห้องพักใน 34,000 เมืองและ 
190 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง AIRBNB ไม่ใช่เป็นเพียงเว็บไซต์ธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มส าหรับการ
แลกเปลี่ยนบ้านให้เช่าเท่านั้น บริษัท ฯ ยังมีทีมพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง ข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆ 
จะถูก Customize เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นส าหรับ 
iPhone และ Android แพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้สามารถต่อยอดทางธุรกิจอ่ืนได้ในอนาคต เช่น 
อาจน าไปประยุกต์ใช้กับบริการออนไลน์ประเภทอ่ืน หรือให้บริษัทอ่ืนที่สนใจใช้แพลตฟอร์มแล้วเก็บ
เงินค่าอนุญาตการใช้งาน (Lisense Fee) เป็นต้น ส่วนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการท า
ธุรกรรมออนไลน์ และการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะอ่านหรือเขียนรีวิว การหาข้อมูลที่พัก  
การโพสต์ประกาศให้เช่า ฯลฯ ทั้งจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นตลอด 24 ชั่วโมง 
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AIRBNB ยังสร้างเครือข่ายนักเดินทางและเจ้าของที่พักภายในเว็บไซต์อีกด้วย 
เช่น การรีวิวที่พักจากนักท่องเที่ยวที่เคยไปพักยังสถานที่นั้นมาก่อน ข้อมูลจากการรีวิวจะช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกพักของบรรดานักเดินทางรายอ่ืนที่ต้องการหาที่พักช่วงวันหยุดยาว  
มีฟีเจอร์ “Social Connections” ซึ่งผู้ที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้จะต้องล็อกอินด้วย Facebook Account 
จากนั้นจึงจะเห็นว่าเพ่ือนๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเฟสบุ๊กเคยไปพักที่ไหนมาบ้าง อ่านรีวิวของเพ่ือนและ
ทีมงาน AIRBNB เป็นต้น เจ้าบ้านและผู้เช่าสามารถติดตามข่าวสารจาก AIRBNB ได้ผ่านเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus AIRBNB จุดขายของ 
AIRBNB คือการที่มีห้องพักทุกระดับทั่วโลกในราคาที่ยุติธรรม (ภัทร รุจยาชยะกูร, 2557) 

2.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของค าว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” มีผู้ให้ความหมายมากมาย

ดังต่อไปนี้ 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค

แสดงออกเพ่ือท าการค้นหาหรือเสาะหา ซื้อ การใช้ การประเมินผลหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ การใช้
บริการ ที่ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในการพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา เพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย 
ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman, & Kanuk, 1994) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลเพ่ือ
ประเมินผล และให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2544, น. 187) 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 

2.1.3 แบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็น

แบบจ าลองที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพฤติกรรมผู้บริโภคมี
จุดเริ่มต้นจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ก่อให้เกิดความต้องการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 
purchase decision) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 รูปแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  
ที่มา: Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control, (p. 172), 
by  Philip Kotler, 1997, New Jersey : A Simon & Schuster Company. 

 

โดยสามารถเรียกว่าโมเดลที่ใช้อธิบายระบบนี้ได้อีกลักษณะว่า S-R Theory 
ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด    สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
-ผลิตภัณฑ์                    -เศรษฐกิจ 
-ราคา           -เทคโนโลยี 
-การจัดจ าหน่าย          -การเมือง 
-การส่งเสริมการตลาด      -วัฒนธรรม 
 

การตอบสนองของผู้ซื้อ 
-การเลือกผลิตภัณฑ์ 
-การเลือกตรายี่ห้อ 
-การเลือกผู้ขาย 
-เวลาในการซื้อ 
-ปริมาณการซื้อ 
 

ลักษณะของผูซ้ื้อ 
-ปัจจัยทางวัฒนธรรม                     
-ปัจจัยทางสังคม         
-ปัจจัยทางจิตวิทยา           
-ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

กล่องด าหรือ 
ความรู้สึกนึกคิด 
ของผู้ซื้อ 
(Buyer’s black 
box) 
 

ขั้นตอนการตัดสินใจชองผู้ซื้อ 
-การรับรู้ปัญหา                   
-การค้นหาข้อมูล         
-การประเมินผลพฤติกรรม           
-การตัดสินใจซื้อ 
-ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 

ปัจจัยภายนอก 
1.ปัจจัยด้านวัฒนธรรม    2.ปัจจัยทางสังคม             
   1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน    2.1 กลุ่มอ้างอิง 
   1.2 วัฒนธรรมย่อย        2.2 ครอบครัว  
   1.3 ช้ันทางสังคม           2.3 บทบาท 
                                       และสถานะ 
 

ปัจจัยเฉพาะบคุคล 
3.ปัจจัยเฉพาะบุคคล                     
  3.1อาย ุ
  3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
  3.3 อาชีพ 
  3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ  
       หรือรายได้ 
  3.5 ค่านิยมและรูปแบบการ 
       ด ารงชีวิต 

ปัจจัยภายใน 
4.ปัจจัยทางจิตวิทยา                     
  4.1 การจูงใจ 
  4.2 การรับรู้ 
  4.3 การเรียนรู้ 
  4.4 ความเชื่อถือ 
  4.5 ทัศนคติ 
  4.6 บุคลิกภาพ 
  4.7 แนวคิดของตน 
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2.1.3.1 สิ่งกระตุ้น (Stimulus)  
สิ่งกระตุ้น ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในรางกายหรือจิตใจของผู้บริโภคและ

ภายนอก นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นนี้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และ
ใช้เหตุจูงใจให้ซื้อในด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus)  
เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมได้และต้องจัดให้มีขึ้น เป็น

สิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ (product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพ่ือกระตุ้นความต้องการ ผลิตภัณฑ์ มี
คุณภาพดี มีการบริการที่ดีเยี่ยม สิ่งกระตุ้นด้านราคา (price stimulus) เช่น การก าหนดราคาสินค้าที่
มีอยู่ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย มีความหลากหลายของราคาสินค้าที่
ผู้บริโภคใช้บริการ สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (place stimulus) เช่น การจัดช่องทาง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระตุ้น ความ
ต้องการซื้อ เลือกสถานที่เหมาะสม และจัดบรรยากาศในร้านให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า สิ่งกระตุ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion stimulus) การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์
อันดีของพนักงานกับบุคคลทั่วไป 

(2) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (other stimulus)  
เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งบริษัท

ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (economic stimulus) เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้ของ ผู้บริโภค เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี 
(technological stimulus) เทคโนโลยีใหม่ๆสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการมากขึ้น แสดงถึง
ความแปลกใหม่ของการใช้บริการของธุรกิจร้าน สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง  (law and 
political stimulus) เช่น กฎหมายเพ่ิมลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลด
ความต้องการของผู้ใช้บริการ สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (cultural stimulus) เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในงานเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการใช้บริการ 

2.1.3.2 ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box)  
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ

ทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้ อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
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(1) ลักษณะของผู้ซ้ือ (buyer characteristics)  
ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ 
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเช่นค่านิยมหรือสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง

ขึ้นโดยได้รับการยอมรับและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง (Stanton and Futrell, 1987) โดย
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนดลักษณะของสังคม โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับคือ
วัฒนธรรมขั้นพ้ืนฐาน (Culture) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) และชนชั้นทางสังคม (Social 
Class) เป็นตัวก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 

2. ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้อ ซึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจาก
คุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนิน
ชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัว ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทาง
จิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

ทั้งนี้มนุษย์มักจะแสดงออกจากความต้องการที่อยู่ภายใน ซึ่งมาสโลว์ได้
ก าหนดทฤษฏีล าดับขั้นตอนของความต้องการซึ่งก าหนดความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ไว้ 5 
ระดับ ซึ่งจัดล าดับจากความต้องการระดับต่ าไปยังระดับสูง มีผลต่อระบบการตัดสินใจและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ความส าเร็จส่วนตัว 
2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 
3. ความต้องการด้านสังคม 
4. ความปลอดภัยและม่ันคง 
5. ความต้องการของร่ายกาย 

(2) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซ้ือ (buyer decision process)  
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล 

การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
1. การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึง

ปัญหาหรือความต้องการของตนเอง 
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2. การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ ใน
ขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ข้อมูลไม่
เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 

3. การประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา
จัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่า
มากที่สุด 

4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะ
ทราบข้อดี ข้อเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหามักใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผู้อ่ืน 

5. การประเมินภายหลังการซื้อ เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภค
จะน าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท าการประเมินผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วย ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ ทั้งนี้
ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ได้ซื้อไปนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญที่นักการตลาดต้องทราบ เพราะจะมี
ผลในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไปและมีผลต่อการบอกต่อด้วย 

2.1.3.3 การตอบสนองของผู้ซ้ือ (buyer’s response)  
การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ 

ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (product choice)  

ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการร้าน ให้บริการสัตว์เลี้ยงในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ใช้บริการทางการแพทย์ ใช้บริการตัดแต่งขน ซื้ออุปกรณ์ ต่างๆ 

(2) การเลือกตราสินค้า (brand choice)  
เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ได้แล้วผู้บริโภคก็จะท าการ เลือกว่าจะเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์ตราใดยี่ห้อใด เช่น เลือกซื้ออาหารยี่ห้อแพงดีกรี เป็นต้น 
(3) การเลือกผู้ขาย (dealer choice)  

ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินค้าใด หรือร้านค้าใกล้
บ้านร้านใด 

(4) การเลือกเวลาในการซื้อ (purchase choice)  
โดยเลือกว่าจะใช้บริการในช่วงเวลาใด วันไหน เป็นต้น 

(5) การเลือกปริมาณการซื้อ (purchase amount)  
ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง ครึ่งโหล หรือว่าหนึ่ง

โหล 
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
2.1.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยทั่วไป
แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2.1.4.2 ด้านราคา (Price)  
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อ
การจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

2.1.4.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ

บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ  
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

2.1.4.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดย

มีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจ
ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ โดยมีด้วยกัน 4 แบบ โดยเรียกว่า ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบด้วย การ
โฆษณาโดยผ่านสื่อต่าง ๆ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชา 

2.1.4.5 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  
ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือ ให้สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

2.1.4.6 ด้านการสร้ างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Evidence and Presentation)  

เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการ
ที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 
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2.1.4.7 ด้านกระบวนการ (Process)  
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ

บริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความประทับใจ 

2.1.5 แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง

วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร (ชัยวัฒน์ ปญจพงษ และ ณรงค เทียนสง, 2521, น. 2) ยุบล เบ็ญจรงคกิจ 

(2542, น. 44-52) ไดกลาวว่าแนวความคิดดานประชากรนี้เปนทฤษฎีที่ใชหลักการของความเป็นเหตุ

เปนผล กลาวคือพฤติกรรมพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา กระตุน 

เปนความเชื่อที่วาคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปด้วย  

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ไดกล่าวว่าคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลซึ่งแตกตางกัน ในแตละคน 

จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการท าการสื่อสารอยางไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ กันนั้น 

จ านวนของผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันด้วย วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับสารที่ประกอบไปดวย

คนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผู รับสารออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic 

Characteristics) ไดแกอายุเพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจการศึกษาศาสนา สถานภาพสมรส  

เปนตน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอ การรับรูการตีความ และการเขาใจในการสื่อสาร

ทั้งสิ้น (กิติมา สุรสนธิ, 2541, น. 15-17) 

2.1.5.1 เพศ (Sex)  

หญิงชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระความถนัด สภาวะทางจิตใจ 

อารมณจากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายไดแสดงให้เห็นถึงความแตกตางอยางมากในเรื่อง ความ

คิดคานิยม และทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมไดก าหนดบทบาท และกิจกรรมของ คนสอง

ทั้งเพศไวแตกตางกัน 

2.1.5.2 อายุ (Age)  

อายุเปนปจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย

เนื่องจากอายุจะเปนตัวก าหนดหรือเปนสิ่งที่บงบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ ของ

บุคคล ดังค ากลาวที่วาผู้ใหญ่อาบน้ าร้อนมากอน เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดง

ความคิด ความเชื่อลักษณะโดยทั่วไปเมื่ออายุ เพ่ิมขึ้น ประสบการณสูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิม

มากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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2.1.5.3 การศึกษา (Education)  
การศึกษาหรือความรูที่แตกตางกัน จึงยอมมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณ

และความตองการที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู
บริโภคด้วย 

2.1.5.4 สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status)  
ไดแก เชื้อชาติและชาติพันธุถิ่นฐาน ภูมิล าเนา พ้ืนฐานของครอบครัว

อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลอยางส าคัญตอการบริโภค นักการตลาด
ทั่วไปจะสนใจเรื่องความร่ ารวยของผู้บริโภค ว่ามีความสามารถในการจ่ายค่าสินค้าหรื อไม่ ใน
ขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจะถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ 
การศึกษา และอ่ืน ๆ 

สรุปการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบมี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ในหัวข้อของประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัจจั ยด้านเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้และอาชีพเป็นส าคัญ เนื่องจากเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผล
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม 
2.1.6.1 ประเภทของโรงแรม 

บุญเสริม หุตะแพทย์; และ มนูญ กาละพัฒน์ (2542, น. 129-132) ได้
กล่าวถึงการจ าแนกประเภทของโรงแรมว่า ความหลายหลายเป็นการยากที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า
โรงแรมแห่งใดจัด อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง การจัดแบ่งอาจขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้แบ่ง ซึ่งใช้เกณฑ์ ต่างๆ กันไป พอสรุปได้ดังนี้ 

(1) การแบ่งตามประเภทกิจการ (Lodging Properties)  
ได้แก่ โรงแรมขนาดต่างๆ (Hotels) , โมเต็ล (Motels) โรงแรมห้องชุด 

(All-suite hotels), ลอดจ์ (Ladges), หอพัก (Hostels) , ที่พักแรม แบบบ้าน (Bed and breakfast inns), 
รีสอร์ท (Resorts), คอนโดมิเนียมหรือคอนโดเทล และที่พักที่ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน (Condominium 
or condotels and time-sharing Hotels), ศูนย์สุขภาพ (Health care Center) 

(2) แบ่งตามลักษณะทางการตลาด (Marketing Orientation)  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 2.1 ที่พักอาศัย (Residential) ประกอบด้วยที่

พักท่ีอยู่ย่านชุมชน และย่านชานเมือง 2.2 ที่พักเพ่ือการพาณิชย์ (Commercial) ประกอบด้วย พักใน
ย่านชุมชน ย่านชาน เมือง บริเวณใกล้สนามบิน บนเส้นทางรถยนต์ 
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(3) การแบ่งตามระดับการขายและการบริการ (Sales indicators and 
service)  

แบ่งได้ดังนี้ 
1. ปริมาณการใช้บริการของแขก 
2. อัตราค่าบริการและการบริการ แบ่งเป็น 

2.1 ที่พักแรมแบบจ ากัดการบริการ (Limited Service) 
2.2 ที่พักแบบห้องชุด (All-Suite Hotels) 
2.3 ที่พักแรมแบบไม่จ ากัดการบริการ (Unlimited Service) 

(4) การแบ่งตามรูปแบบการด าเนินการ (Affiliation) 
1. โรงแรมในเครือ (Chain) 

1.1 แบบเฟรนไชส์ (Franchise) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การด าเนิน 
ธุรกิจใน รูปแบบการรับสิทธิ์ ประกอบด้วย ผู้ให้สิทธิ์ คือ ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
ส่วนผู้รับสิทธิ์ คือ เจ้าของหรือผู้บริหารโรงแรม ผู้รับสิทธิ์จะได้รับการยอมรับให้อยู่ในกลุ่มของ โรงแรม
ที่มีชื่อเสียง เพ่ือประโยชน์ทางการตลาดและการจองห้องพัก ซึ่งผู้รับสิทธิ์จะต้องปรับปรุง นโยบายให้
สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ให้สิทธิ์ก าหนดไว้ รวมทั้งการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้สิทธิ์ตามแต่ จะตกลงกัน 

1.2 แบบการท าสัญญาการจัดการ (Management Contract) เจ้าของ
จะมี ฐานะเป็นผู้ลงทุน โดยเจ้าของโรงแรมจะท าสัญญากับกลุ่มโรงแรมเพ่ือให้ส่งบุคลากรมาบริหาร
กิจการ โรงแรมของตน โดยยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียนหรือจ่ายเปอร์เซ็นต์จากรายได้ให้เป็นการตอบ
แทน สุดแล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม 

1.3 แบบรีเฟอร์รัล (Referral) เป็นการด าเนินการโดยมีส านักงาน
กลางท าหน้าที่ส ารองห้องพักไปยังโรงแรมที่อยู่ในเครือข่าย 

2. แบบอิสระ (Independent) เป็นการด าเนินการโดยอิสระโดยเจ้า 
จองกิจการเอง 

2.1.6.2 ลักษณะธุรกิจโรงแรมท่ีด าเนินการในประเทศไทย  
บุญเสริม หุตะแพทย์ และ มนูญ กาละพัฒน์. (2542, น. 166-167) ได้

กล่าวการแบ่งกลุ่มธุรกิจ โรงแรมในประเทศไทยว่ามีการแบ่งกลุ่มตามระดับสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility) โดยใช้ราคา ห้องพักเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีการบริหารงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจโรงแรมในเครือนานาชาติ (International Hotel Chain) 
แบ่งออกเป็น 

ก.  การร่วมลงทุนโดยตรง เป็นการซื้อหุ้นกิจการโรงแรมที่มีอยู่แล้ว 
หรือร่วมลงทุน สร้างโรงแรมข้ึนมาใหม่ 
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ข.  การเช่ากิจการ เป็นการเช่าโรงแรมที่เปิดด าเนินการอยู่แล้วมา
ด าเนินการเอง ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ในการบริหาร และจะเปลี่ยนชื่อโรงแรมตามชื่อของ Hotel Chain นั้น 
ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงการจัดการและการบริหาร โดยผู้เช่าจะรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย และผล
ก าไรจะเป็นของ ผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะมีรายได้จากค่าเช่าเท่านั้น การด าเนินการในรูปแบบนี้จะอยู่
ภายใต้นักบริหาร การโรงแรมระดับอาชีพจากต่างประเทศ 

ค.  การรับสิทธิ์ในการใช้ชื่อหรือแฟรนไชส์ (Franchise) โรงแรมที่ซื้อ
สิทธิ์จะเปลี่ยน มาใช้ชื่อตาม Hotel Chain นั้น และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
เดียวกับผู้ให้สิทธิ์ ใช้ระบบการส ารองห้องพักระหว่างโรงแรมในเครือ ในรูปแบบนี้เจ้าของกิจการยังคง
รับผิดชอบการ บริหารอยู่ แต่จะมีตัวแทนของผู้ให้สิทธิ์มาร่วมบริหารงานด้วย 

ง.  การบริหารด้านการจัดการ เป็นการเสนอขายการจัด การให้แก่
โรงแรมใดโรงแรม หนึ่ง โดย Hotel chain จะรับผิดชอบการจัดการให้ทั้งหมด แต่ไม่รับผิดชอบฐานะ
ทางการเงินของ โรงแรม รายได้ของโรงแรมในเครือมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 

2. การด าเนินธุรกิจในเครือโรงแรมไทย เป็นการบริหารงานของกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมที่เป็นคนไทย โดยเริ่มต้นจากการบริหารโรงแรมเพียงแห่งเดียว และเมื่อเรียนรู้ระบบการ
ด าเนินงานและมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมจึงขยายกิจการออกไป เช่น เครืออิมพีเรียล เครือดุสิต 
สยามลอดจ์ และสยามเบย์ เป็นต้น 

2.1.6.3 การก าหนดระดับมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย  
สมาคมโรงแรมไทย (2545, น. 12-16) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ระดับ

มาตรฐานโรงแรมในประเทศ ไทยซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากคณะท างานจัดท ามาตรฐานโรงแรม
ทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และผ่านการพิจารณาจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวด้านโรงแรมโดยตรงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้สัญลักษณ์รูปดาว  
ห้าแฉกเป็น สัญลักษณ์ที่เป็นสื่อสากล และประชาชนในประเทศมีความรู้จักดีกว่าอยู่แล้ว เป็น
สัญลักษณ์ในการ แบ่งระดับมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย โดย จัดแบ่งมาตรฐานเป็น 5 ระดับดังนี้ 

(1) รูปดาวห้าแฉกหนึ่งดวง หมายถึงมาตรฐานระดับหนึ่งดาว 
(2) รูปดาวห้าแฉกสองดวง หมายถึงมาตรฐานระดับสองดาว 
(3) รูปดาวห้าแฉกสามดวง หมายถึงมาตรฐานระดับสามดาว 
(4) รูปดาวห้าแฉกสี่ดวง หมายถึงมาตรฐานระดับสี่ดาว 
(5) รูปดาวห้าแฉกห้าดวง หมายถึงมาตรฐานระดับห้าดาว 
การจัดแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรมได้มาตรฐานระดับดาว โดยเรียงล าดับ

มาตรฐานจาก ระดับมาตรฐานที่น้อยที่สุดคือ 1 ดาว ไปหาระดับมาตรฐานที่มากสุดคือ 5 ดาว 
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ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินมาตรฐานโรงแรม 
1. สภาพทางกายภาพ เช่นที่ตั้ง สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
2. การก่อสร้าง เช่น โครงสร้างทางกายภาพของโรงแรม ระบบใน

โรงแรม การเลือกใช้วัสดุ ระบบความปลอดภัย 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เข้าพัก และผู้ใช้บริการ เช่น ปริมาณ

ของใช้ที่จัดให้ อุปกรณ์ตกแต่ง 
4. คุณภาพการบริการ และการรักษาคุณภาพ เช่น บุคลิกภาพ ความ

สะอาด สุขอนามัย ชื่อเสียงโรงแรม 
5. การบ ารุงรักษาโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามที่กล่าว

ข้างต้น 
2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

วารินทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
สินค้าหรือบริการ ความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์โดยถ้าการรับรู้
ต่อการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่คาดหวังแสดงว่าลูกค้าพึงพอใจ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่
ลูกค้าคาดหวังไว้แสดงว่าไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจยังรวมถึงการตอบสนองลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
จริง ๆ ทั้งในขณะเวลาและวิถีทางที่ลูกค้าต้องการ หรือจะกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนองความจ าเป็น
ของลูกค้าซึ่งอาจท าการจัดการระดับความพึงพอใจได้ 3ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 การตอบสนองความจ าเป็นของลูกค้า 
ระดับท่ี 2 สนองความคาดหมายของลูกค้าในวิถีทางที่อยากกลับมาใช้บริการอีก 
ระดับท่ี 3 สนองเกินความคาดหมายของลูกค้า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ก็คือ

ท าการค้นหาว่าที่ลูกค้ามีความต้องการหรือมีความจ าเป็นอะไร แล้วจึงสนองความต้องการและความ
จ าเป็นนั้น ซึ่งระดับความต้องการของลูกแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ความต้องการพ้ืนฐานจะ
คล้ายคลึงกันไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลใดก็ตามความต้องการก็จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจประกอบด้วย 

1. ความต้องการในตัวสินค้าและบริการ ซึ่งลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับสินค้าที่ตรง
กับความต้องการและบริการที่รวดเร็ว ประทับใจโดยไม่บกพร่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุดที่
จะท าให้ลูกค้าสนใจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านราคาแล้ว ยังมีความส าคัญมากกว่า 

2. ราคาแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะก่อเกิดความพึงพอใจ
โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าจ านวนมาก 
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3. คุณภาพและความเชื่อถือได้ลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าและบริการที่เขาซื้อไปจะ
มีคุณภาพสูงและสามารถเชื่อใจได้ 

4. การส่งมอบสินค้า ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมีการส่งมอบที่ตรงเวลา เพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและการส่งมอบนั้นจะต้องท าด้วยความมีประสิทธิภาพไม่เกิดความบกพร่อง 

5. การบริการหลังการขายเมื่อลูกค้าได้ท าการซื้อสินค้าและบริการแล้วลูกค้า
ย่อมคาดหวังว่า หากเกิดปัญหากับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เขาจะได้รับความช่วยเหลือและแนะน า
เป็นอย่างด ี

6. สถานที่ลูกค้าย่อมคาดหวังว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า
การรับบริการทั้งนี้รวมถึงบรรยากาศและความสะดวกในการบริการด้วย 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ภาสกรณ์ อักกะโชติกุล (2557) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือก ใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเมือง จังหวัดเชียงใหม่คือ
ปัจจัยด้านผลิต (ด้านความสะดวกสบายในการเข้าพัก) ส่งผลต่อการตัดสินใจในเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโรงแรมมากที่สุด ถ้าห้องพักและที่พักถูกออกแบบมาให้น่าอยู่ น่าสนใจก็จะท าให้นักท่องเที่ยว
รู้สึกชื่นชอบและประทับใจตั้งแต่แรกเห็น อรุณ ลอมเศรษฐี (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เช่นสภาพการตกแต่งห้องพัก ชื่อเสียงของที่พัก และการมีห้องพักให้เลือกราย
ประเภท มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ การเกด แก้วมรกต (2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่  พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่อง
สภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก ความหลากหลายและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการภายในโรงแรมและชื่อเสียงของโรงแรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก 

2.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
สุธาสินี ค าส าราญ (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่อิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษาโรงแรม รีสอร์ทและบังกะโล 
ในอ าเภอเกาะสมุย พบว่าปัจจัยด้านราคา ความเหมาะสมของราคาห้องเมื่อเทียบกับที่พักอ่ืนในระดับ
เดียวกัน เทียบกับขนาดห้องพัก เทียบกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่
พักแรมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
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ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจัยราคามีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมากที่สุด 

2.2.3 ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 
เอกฉัตร เหรียญสุวงษ์ (2557) ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอวังน้ าเขียว จ.นครราชสีมาพบว่าปัจจัยท าเลที่ตั้ง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของการะเกด แก้วมรกต (2554) 
ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
กระบี่ พบว่าปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งซึ่งใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธุรกิจ และความสะดวกในการ
เข้าพัก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก 

2.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
เชฎฐินี เชี่ยวนาวิน (2553)ได้ท าการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของสถานพักแรมประเภทรีสอร์ท 
ระดับสูงที่แตกต่างกันพบว่าการมอบส่วนลดในการเข้าพักครั้งถัดไปมีระดับความส าคัญมากเนื่องจากจะ
เป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าได้มากข้ึน โดยรูปแบบที่เสนอส่วนลดดังกล่าวสามารถแบ่งได้  2 
ประเภท คือส่วนลดส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและบัตรอภินันทนาการส าหรับลูกค้าใหม่ 

2.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร 
ภาสกรณ์ อักกโชติกุล (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน

การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมรายวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรในเรื่องของการบริการที่รวดเร็ว สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ และเชฎฐินี เชี่ยวนาวิน (2553) ได้ท าการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของสถานพักแรมประเภท
รีสอร์ท ระดับสูงที่แตกต่างกันพบว่าการบริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นมิตรสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในรีสอร์ทระดับราคาสูงย่อมคาดหวังให้
การบริการของพนักงานมีคุณภาพสูง 

2.2.6 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
พิชัย วงศ์รุจิราวาณิชย์ และคณะ (2540) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้

บริการโรงแรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ในเรื่องบรรยากาศและการตกแต่ง มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่ พบว่าปัจจัย
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่องของบรรยากาศของโรงแรม อุปกรณ์และส่ง
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อ านวยความสะดวกมีเอกลักษณ์และทันสมัย และการตกแต่งภายนอกและภายในอาคารส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก 

2.2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ภาสกรณ์ อักกโชติกุล (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน

การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมรายวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักเป็นอันดับสองรอง
จากปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ซึ่งประกอบด้วยการมีจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ มี
ระบบส ารองได้หลายวิธี มีระบบการช าระค่าที่พักได้หลายวิธี 

2.2.8 ปัจจัยด้านประชาศาสตร์ 
ธนพร พัฒนวนิชชากร (2557) ได้กล่าวลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเว็บไซต์รับจองห้องพัก
ออนไลน์ที่แตกต่างกันเนื่องจากในปัจจุบันนี้คนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้อย่างทั่วถึง เว็บไซต์ต่าง 
ๆ มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนประกอบกับความสนใจในการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจนั้นทุก
เพศ ทุกวัยและทุกอาชีพต่างให้ความสนใจ ภาสกรณ์ อักกะโชติกุล (2557) ได้ศึกษาพบว่ารายได้ที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมรายวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความส าคัญกับความ
พึงพอใจในรูปแบบอ่ืน ๆ มากกว่าราคา ถึงแม้ว่าราคาที่พักจะสูงแต่ถ้าเป็นที่พอใจก็ยินยอมพร้อมจ่าย 
ขณะเดียวกันแม้นักท่องเที่ยวจะมีรายได้สูงแต่ก็พร้อมใช้บริการที่พักท่ีมีราคาไม่สูงมากเช่นกัน 

 
2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นและงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรที่ประกอบด้วยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s รวมไปถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดงานวิจัยได้นี้ 
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ตัวประอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
6. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ 
6. อาชีพ 

 

การตัดสินใจเข้าพักห้องพัก 
ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 ในส่วนวิธีการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าพักห้องพักแบบมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานของการวิจัย 
3.4 การก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 
3.7 วิธีการเก็บข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบที่มี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ โดยปัจจัยที่ท าการศึกษาคือปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันใน
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านท าเลและที่ตั้ง ปัจจัยทางด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการบริการ) ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเข้าใจบริการห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ในเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป จากนั้นจึงท าการสรุป
ผลการวิจัยเพื่อน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้ 
 
3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตัน (Independent Variables)   

3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(2) ปัจจัยด้านราคา 
(3) ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 
(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(5) ปัจจัยด้านบุคลากร 
(6) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(7) ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) สถานภาพการสมรส 
(4) ระดับการศึกษา 
(5) อาชีพ 
(6) รายได ้

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
ได้แก่ การตัดสินใจเข้าพักการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น

เจ้าของมีสมมติฐานดังนี้ 
 
3.3.1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
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สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านท าเลและที่ตั้งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านบุคลากรส่งต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านกระบวนการบริการต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

3.3.2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานที่ 8  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สมมติฐานที่ 9  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สมมติฐานที่ 10  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สมมติฐานที่ 11  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สมมติฐานที่ 12  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ 

การตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
สมมติฐานที่ 13  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 

3.4 การก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4.1 ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการ AIRBNB 
การเดินทางท่องเที่ยวจ านวน 60 ล้านคน (https://th.airbnb.com/about/about-us, 2558) 

https://th.airbnb.com/about/about-us,2558
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3.4.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการ 

AIRBNB ไปท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้การค านวณจากสูตรของยามาเน่ 
(Yamane) 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) 

)(1 2Ne

N
n


  

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
การวิจัยครั้งนี้ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ที่ร้อยละ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

เมื่อแทนค่าจะได้ 

)05.0*000,000,60(1

000,000,60
2

n  

n =399.95 
จากการค านวณข้างต้นพบว่า จากจ านวนประชากร 60 ล้านคน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 

95% จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องปัจจัยและความพึงพอใจในการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเบื้องต้นเพ่ือใช้คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 

ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ (AIRBNB) โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ส่วนที่ 3  เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางราคา 
ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และการตัดสินใจเข้าพักในห้องพักแบบ
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ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ โดยใช้มาตรการวัดในแต่ละค าถามเป็นสเกล 1 -5 (Five-Point Liker’s 
Scale ตามตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 
 
เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบสอบถาม 

ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจ ระดับคะแนนค าถาม 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 

 
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอัตราภาคชั้น เป็นดังนี้ 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  พิสัย/จ านวนชั้น 

=  (5-1)/5 
=  0.8 

ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามได้
เกณฑ์วัดดังแสดงในตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 
 
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่าง ๆ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลระดับความเห็น 
4.21-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41-4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ ใช้ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 

 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว ด้วยการน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมถึงการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตตามหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความสะดวกในด้านเวลาและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

 
3.7 การประเมินความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ 

 
การออกแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่ได้มีการทดสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ก่อนน าไปใช้งานจริง โดยได้ตรวจสอบค าถาม
ในแบบสอบถามให้ครอบคลุมปัจจัยที่ต้องการศึกษาทั้งหมดและได้มีการท า Pilot test กับบุคคล
ทั่วไปจ านวน 5 ชุด เพ่ือทดสอบความเข้าใจและน ามาวิเคราะห์ผลเบื้องต้น รวมทั้งน าข้อเสนอต่าง ๆ 
มาปรับปรุงแบบสอบถาม รวมถึงการส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาและ
ตรวจสอบความคลอบคลุมของเนื้อหา ก่อนน าไปเก็บแบบสอบถามจริง ๆ 

 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

ดังนี้ 
 
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิต เพ่ือวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) และจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้เป็นปัจจัยเดียวกัน และ
นอกจากนั้นยังใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆที่มากกว่าหนึ่งตัวมีผลต่อตัวแปรตามคือการตัดสินใจเข้าพักโดยรวม
หรือไม่ ส่วน One-Way Anova ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มากกว่า 2 ตัว ว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริการแตกต่างกันหรือไม่ นอกจากนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จะมีการวัดปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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บทที ่4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มี

คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่งจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากจ านวนประชากรในบทที่ 3 คือคนที่เคยใช้
บริการ AIRBNB ในปี 2559 มีจ านวน 60 ล้านคนทั่วโลก ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่าตัวอย่างที่
เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้คือ 400 ตัวอย่าง แต่จากการด าเนินการส ารวจการเก็บข้อมูลจริง มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 265 ตัวอย่าง จากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูลโดยผู้วิจัยได้เลือกตัดแบบสอบถามที่เลือกตอบว่า “ไม่เคยใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของ (AIRBNB)” ออกจ านวน 53 ตัวอย่าง โดยสรุปในการวิจัยครั้งนี้จึงมีแบบสอบถามที่มี
ข้อมูลครบถ้วนต่อการน ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 212 ตัวอย่าง ซี่งท าให้ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เพ่ิม
จาก 5% เป็น 7% เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่น้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และประมวลผล ซึ่งสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์เป็น
ส่วนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์

ทั้งหมด 212 ตัวอย่าง โดยในงานวิจัยครั้งนี้มีข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่จะ
พิจารณาคือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ชองกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
64 
148 

 
30.2 
69.8 

212 100.0 
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ตารางที่ 4.1 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ชองกลุ่มตัวอย่าง  ( ่ต่อ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

2. อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 
20 - 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

 
0 
58 
104 
48 
2 

 
0 

27.4 
49.1 
22.6 
0.9 

212 100.0 

3. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 
แยกกันอยู่ 
หม้าย 

 
130 
82 
0 
0 
0 

 
61.3 
38.7 

0 
0 
0 

212 100.0 
4. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
6 

108 
96 
2 

 
2.8 
50.9 
45.3 
0.9 

212 100.0 

5. รายได้ 
กว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท 
20,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 60,000 บาท 
มากกว่า 60,000 บาท 

 
22 
70 
50 
70 

 
10.4 
33.0 
23.6 
33.0 

 212 100.0 
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ตารางที่ 4.1 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ชองกลุ่มตัวอย่าง  ( ่ต่อ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

6. อาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจ้าของกิจการ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
แม่บ้าน/เกษียน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 
17 
135 
44 
6 
4 
6 

 
8.0 
63.7 
20.8 
2.8 
1.9 
2.8 

212 100.0 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่า พบว่ามีเพศชาย

อยู่ที่ 30.2% เพศหญิง 69.8% ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็น 49.1% โดยระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 50.9% รองลงมา
เป็นระดับปริญญาโท คิดเป็น 45.3% โดยมีรายได้อยู่ระดับ 20,001 -40,000 บาท กับ มากกว่า 
60,000 บาท คิดเป็นอย่างละ 33% เท่ากัน ส่วนสถานภาพส่วนใหญ่คือ โสด คิดเป็น 61.3% ส่วน
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 63.7% 

 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมและประสบการณ์ในเข้าใช้บริการห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

 
ข้อมูลเกีย่วกับทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักแบบที่มี

คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เหตุผลหลักที่ท่านเลือกใช้บริการ
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) ความถี่ในการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อปี จ านวนผู้ร่วม
เดินทางโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ระยะเวลาที่เข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ราคาของห้องพักโดยเฉลี่ยที่ท่านเลือก
พักต่อคืน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ประเภทของห้องพักของ 
AIRBNB ที่ท่านเลือกเข้าพักเป็นประจ า 
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ภาพที่ 4.1 เหตุผลหลักที่ท่านเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่มีการจองห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของต่อปี 

ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมจากคน
ท้องถิ่นโดยตรง, 

68, 19% 

การตกแต่งห้องที่มี
ความเป็น

เอกลักษณ์และ
สวยงาม, 44, 12% 

ความคุ้มค่าในการ
ใช้บริการ, 158, 

44% 

ความสะดวกสบาย
เหมือนได้พักอยู่ที่
บ้านของตัวเอง, 

86, 24% 

อ่ืน ๆ ได้ใช้ครัว
ส่วนกลางและ
พ้ืนที่กว้างและ

ท าเลที่ตั้ง, 4, 1% 

เหตุผลหลักท่ีท่ำนเลือกใช้บริกำรห้องพักแบบ 

1-2 ครั้งต่อปี, 
164, 77% 

3-4 ครั้งต่อปี, 42, 
20% 

5-6 ครั้งต่อปี, 2, 
1% 

มากกว่า 8 ครั้งต่อ
ปี, 4, 2% 

ความถี่ในการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อปี 
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ภาพที่ 4.3 จ านวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 จ านวนระยะเวลาในการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 

1-2 คน, 84, 40% 

3-4 คน, 90, 42% 

5-6 คน, 28, 13% 

มากกว่า 6 คน, 10, 
5% 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 

1-2 คืน, 114, 54% 
3-4 คืน, 72, 34% 

5-6 คืน, 20, 9% มากกว่า 6 คืน, 6, 
3% 

ระยะเวลาที่เข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  
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ภาพที่ 4.5 ราคาห้องพักโดยเฉลี่ยต่อคืน 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก 

ต่ ากว่า 1,000 บาท
ต่อคืน, 30, 14% 

1,000 – 2,000 บาท
ต่อคืน, 98, 46% 

2,000 – 3,000 บาท
ต่อคืน, 50, 24% 

3,000 – 4,000 บาท
ต่อคืน, 24, 11% 

มากกว่า 4,000 บาท
ต่อคืน, 10, 5% 

ราคาของห้องพักโดยเฉลี่ยพักต่อคืน 

ครอบครัวเช่นพ่อ แม่ 
พี่น้อง สามีหรือ
ภรรยา ลูก, 32, 

15% 

เจ้าของห้อง, 8, 4% 

ตัวท่านเอง, 134, 
63% 

เพื่อน, 24, 11% แฟน, 14, 7% 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
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ภาพที่ 4.7 ประเภทของห้องพักท่ีเลือกเข้าพักเป็นประจ า 

 
จากภาพที่ 4.1-4.7 สามารถสรุปเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมและประสบการณ์การ

ตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของได้ดังนี้ 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจพบว่า 3 กลุ่มเหตุผลที่มีสัดส่วนสูงสุดในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) คือกลุ่มแรกเน้นความคุ้มค่าในการใช้บริการ
มากที่สุด คิดเป็น 34% รองลงมาคือมีความคุ้มค่าในการใช้บริการและความสะดวกสบายเหมือนได้พัก
อยู่ที่บ้านของตัวเอง คิดเป็น 18% ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากคนท้องถิ่นโดยตรงและ
มีความคุ้มค่าในการใช้บริการ คิดเป็น 8% 

ส่วนความถ่ีโดยเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวต่อปีโดยเฉลี่ยมากที่สุดคือ1-2 ครั้ง
ต่อปี คิดเป็น 77% รองมาคือ 3-4 ครั้งต่อปี คิดเป็น 20% ถัดมาคือมากกว่า 8 ครั้งต่อปี คิดเป็น 2% 
ส่วน 5-6 ครั้งต่อปี มีเพียง 1% เท่านั้น 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางต่อครั้งที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางร่วมกันมากที่สุดคือ 3-4 คน คิดเป็น 
42% รองมาคือ 1-2 คน คิดเป็น 40% ส่วน 5-6 คน คิดเป็น 13% และสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือมากกว่า 
6 คนคิดเป็น 5% 

จ านวนระยะเวลาที่เข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่มากที่สุดคือ 1 -2 คืน คิดเป็น 54% 
รองลงมาคือ 3-4 คืน คิดเป็น 34% ถัดมาคือ5-6 คืน คิดเป็น 9% ท้ายสุดคือมากกว่า 6 คืน คิดเป็น 
3% 

ห้องพักแบบมี
ห้องนอนเป็นส่วนตัว
แต่เป็นห้องน้ ารวม, 

24, 11% 

ห้องพักแบบมี
ห้องนอนและห้องน้ า
เป็นส่วนตัว, 186, 

88% 

ห้องพักแบบห้อง
รวมทั้งห้องนอนและ

ห้องน้ า, 2, 1% 

ประเภทของห้องพักที่ท่านเลือกเข้าพักเป็นประจ า 
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ราคาห้องพักโดยเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างพักเลือกใช้บริการมากที่สุดคือห้องพักราคา 1 ,000 
– 2,000 บาทต่อคืน คิดเป็น 46% รองมาคือราคา 2,000 – 3,000 บาทต่อคืน คิดเป็น 24% ส่วน
ราคาต่ ากว่า 1,000 บาทต่อคืน คิดเป็น 14% ราคา 3,000 – 4,000 บาทต่อคืน คิดเป็น 11% ท้ายสุด
คือราคามากกว่า 4,000 บาทต่อคืน คิดเป็น 5% 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดคือตัวท่านเอง คิดเป็น 63% 
รองมาคือครอบครัวเช่นพ่อ แม่ พี่น้อง สามีหรือภรรยา ลูก คิดเป็น 15% ถัดมาคือเพ่ือน คิดเป็น 11% 
ส่วนแฟนคิดเป็น 7% และท้ายสุดคือเจ้าของห้อง 4% 

ประเภทของห้องพักที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการมากที่สุดคือห้องพักแบบมีห้องนอน
และห้องน้ าเป็นส่วนตัว คิดเป็น 88% รองมาคือห้องพักแบบมีห้องนอนเป็นส่วนตัวแต่เป็นห้องน้ ารวม, 
24, 11% ส่วนห้องพักแบบห้องรวมทั้งห้องนอนและห้องน้ า มีเพียง 1% เท่านั้นที่ตัดสินใจเข้าพัก 

 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก 
ห้องพักแบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

 
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด 212 

ตัวอย่าง สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) ตามปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัยดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์    
1.1 ประเภทของห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 3.83 0.903 เห็นด้วยมาก 

1.2 สภาพและการตกแต่งห้องพัก 4.05 0.749 เห็นด้วยมาก 
1.3 ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 3.72 0.879 เห็นด้วยมาก 

1.4 ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานครบครันเชน่
โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ เครื่องท า
น้ าอุ่น เคร่ืองเป่าผม ไมโครเวฟ โทรศัพท์ WIFI ฯลฯ 

4.09 0.866 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด  (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1.5 ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้าพัก 4.41 0.657 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.6 ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณข์องเจ้าของห้อง 4.3 0.793 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.7 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้เพื่อนใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่น 3.47 1.112 เห็นด้วยมาก 
1.8 มีบริการ call center หรือ support ที่รวดเร็วตลอด 

24 ชม. 
3.06 1.215 เห็นด้วยปานกลาง 

2. ปัจจัยด้านราคา    

2.1 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกบัขนาดห้องพัก 4.37 0.706 เห็นด้วยมากที่สุด 
2.2 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกบัสภาพห้องและการ

ตกแต่งภายใน 
4.17 0.722 เห็นด้วยมาก 

2.3 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกบัสิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้อง 

4.24 0.709 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.4 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกบัท าเลทีต่ั้ง 4.43 0.702 เห็นด้วยมากที่สุด 
2.5 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับที่พักแห่งอื่น 4.41 0.643 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.6 ราคาห้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เข้า
พัก 

4.25 0.661 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.7 ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 3.98 0.837 เห็นด้วยมาก 
3. ปัจจัยด้านท าเลทีต่ั้ง    

3.1 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่พัก 4.42 0.848 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.2 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว 4.11 0.896 เห็นด้วยมาก 
3.3 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชม เช่น ตลาด

ห้างสรรพสินคา้ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ร้านอาหาร 
สถานีขนส่ง เปน็ต้น 

4.08 0.872 เห็นด้วยมาก 

3.4 ท าเลของที่พักมีความหลากหลาย 3.92 0.931 เห็นด้วยมาก 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    
4.1 มีการประชาสัมพนัธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง 3.24 0.959 เห็นด้วยปานกลาง 

4.2 มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเทีย่วราคาพิเศษ 2.96 1.118 เห็นด้วยปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด  (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

4.3 มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือเทศกาล
อย่างเหมาะสม 

3.22 1.075 เห็นด้วยปานกลาง 

4.4 มีการจัดท าบตัรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนและ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นตา่งๆ อย่างเหมาะสม 

2.94 1.207 เห็นด้วยปานกลาง 

4.5 มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เปน็ประจ า 3.4 1.229 เห็นด้วยมาก 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร    
5.1 สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 4.02 0.923 เห็นด้วยมาก 

5.2 มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเปน็กันเอง 4.14 0.854 เห็นด้วยมาก 
5.3 มีความรู้และทักษะในการให้บริการ 3.92 0.827 เห็นด้วยมาก 

5.4 มีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 3.96 1.057 เห็นด้วยมาก 

5.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.05 0.886 เห็นด้วยมาก 
5.6 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทาง

ได้เป็นอย่างด ี
3.93 0.957 เห็นด้วยมาก 

6. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ    

6.1 บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความเหมาะสมเชน่ 
ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน อากาศดี 

4.32 0.773 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเชน่ ระบบ
คีย์การ์ดเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ถังดับเพลิงและอื่น ๆ 

4.2 0.928 เห็นด้วยมาก 

6.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางที่หลากหลายและ
สะดวกสบายเชน่สระวา่ยน้ า ฟติเนส ซาวน่า 
ห้องอาหาร บาร์ สวนย่อมและอื่น ๆ 

3.24 1.148 เห็นด้วยปานกลาง 

6.4 การออกแบบอาคารและสถานที่ ที่สวยงาม 3.77 0.874 เห็นด้วยมาก 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ    
7.1 มีกระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลายวิธีเชน่ 

โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ และอื่น ๆ 
3.97 1.035 เห็นด้วยมาก 



41 

ตารางที่ 4.2 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด  (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

7.2 มีระบบการจองห้องพักที่ ถูกต้อง แม่นย า 4.26 0.818 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.3 มีความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ 4.14 0.721 เห็นด้วยมาก 

7.4 มีระบบในการช าระเงนิได้หลายวิธีเช่นเงินสด บัตร
เครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินผา่นอินเตอร์เน็ต 
และอื่น ๆ 

4.03 1.035 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 38 ปัจจัย พบว่าปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา 
“ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง” มีค่าเฉลี่ย 4.43 (แปลค่าได้ว่า เห็นด้วยมากที่สุด) 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง “ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่พัก” มีค่าเฉลี่ย 4.42 
(แปลค่าได้ว่า เห็นด้วยมากที่สุด) ล าดับที่ 3 คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ “ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อย
ดีก่อนเข้าพัก” มีค่าเฉลี่ย 4.41 (แปลค่าได้ว่า เห็นด้วยมากที่สุด) ล าดับที่ 4 คือปัจจัยด้านราคา “ราคา
ห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับที่พักแห่งอ่ืน” มีค่าเฉลี่ย 4.41 (แปลค่าได้ว่า เห็นด้วยมากที่สุด) 
และล าดับสุดท้าย ล าดับที่ 5 คือปัจจัยด้านราคา “ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก” มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 (แปลค่าได้ว่า เห็นด้วยมากที่สุด) 

เมื่อท าการพิจารณาเพ่ิมเติมในแต่ละปัจจัยของ 7Ps สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “ห้องพักมีความสะอาด
เรียบร้อยดีก่อนเข้าพัก” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ “ความน่าเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ของเจ้าของห้อง” มีค่าเฉลี่ย 4.3 (เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “ราคาห้องพักมีความเหมาะสม
กับท าเลที่ตั้ง” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ “ราคาห้องพักมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับท่ีพักแห่งอ่ืน” มีค่าเฉลี่ย 4.41 (เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไปยังที่พัก” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ “ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว” มีค่าเฉลี่ย 4.11 (เห็นด้วยมาก) 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “มีส่วนลด
ส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.4 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ “มีการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.24 (เห็นด้วยปานกลาง) 

ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สุภาพและเป็นกันเอง” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ “ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี” มีค่าเฉลี่ย 4.05 (เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นใน
หัวข้อเรื่อง “บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความเหมาะสมเช่น ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน 
อากาศดี” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ “มีระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างเหมาะสมเช่น ระบบคีย์การ์ดเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงและ
อ่ืนๆ” มีค่าเฉลี่ย 4.2 (เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในหัวข้อเรื่อง “มีระบบการจองห้องพัก
ที่ ถูกต้อง แม่นย า” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.26 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ “มีความสะดวกสบาย
ในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์” มีค่าเฉลี่ย 4.14 (เห็นด้วยมาก) 

 
ตารางที่ 4.3 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับในการตัดสินใจ และความพึงพอใจ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

ระดับในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักและความพึงพอใจ 
ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่านจะเลือกใช้บริการ
ห้องพักท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) อีกหรือไม่ 

4.26 
 

0.758 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

ในการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) ครั้งล่าสุดท่านมีความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

4.26 0.665 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) เท่ากับ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด 
แสดงว่ามีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะกลับไปใช้บริการห้องพักแบบ AIRBNB ซ้ าอีก ส่วนระดับความ 
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พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากใช้บริการห้องพักแบบ AIRBNB 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

 
4.4.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlations) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระท้ัง 38 ตัว เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดต่าง ๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่ามีตัววัดหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น ดังนั้นจึงได้น าตัววัดเหล่านั้นไปท าการวิเคราะห์และสกัดปัจจัยต่อไป โดยวิธีการ
ทดสอบทางสถิติในการวิเคราะห์ด้วย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity 
เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระที่น ามาวิเคราะห์นั้นเหมาะสมที่จะทดสอบด้วยวิธีการสกัดปัจจัยต่อไป
หรือไม ่

ส าหรับ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) คือค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลที่
น ามาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าค่า KMO มีค่ามาก (มากกว่า 0.5) หรือเข้าใกล้ 1 แสดงว่า
สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย เข้าใกล้ 0 
แสดงว่าข้อมูลที่รวบรวมมาไม่เหมาะสมกับการน าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ ส่วนในการทดสอบ
แบบ Barlett’s Test of Sphericity คือการทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
หรือไม่ โดยการทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรย่อยต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่
เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่ากว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.07 และได้ตั้งสมมติฐานคือ H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ H1: ตัวแปร
มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.4 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.870 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6.473 
703 df 

Sig. 0.000 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าการวิเคราะห์ตัวแปรทั้งหมด 38 ตัวแปร พบบ่ามีค่า KMO 

เท่ากับ 0.870 แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ และเมื่อการ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ชุดข้อมูลดังกล่าวมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 หมายความว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติทดสอบทั้งสองวิธี
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 38 ตัว มีความสัมพันธ์กันและสามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.4.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบหาค่า KMO และ Bartletts’s Test of Sphericity ข้างต้น ท า

ให้สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย  (Factor 
Analysis) ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการสกัดปัจจัย (Extraction) เพ่ือก าหนดปัจจัยใหม่ให้เหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้นโดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสกัดปัจจัยแบบ 
Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax ส าหรับเกณฑ์ใน
การหาจ านวนปัจจัยที่เหมาะสมนั้น พิจารณาจากค่า Initial Eigenvalue ซึ่งคือความแปรปรวน
ทั้งหมดของตัวแปรเดิมที่อธิบายได้โดยปัจจัยนั้น ๆ จะต้องมีค่ามากกว่า 1 และค่า Factor Loading 
ของตัววัดภายในปัจจัยนั้นต้องไม่น้อยกว่า 0.5 นอกจากนี้ค่า Factor Loading ของตัววัดแต่ละตัว
จะต้องไม่สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย 

จากผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติด้วยวิธี PCA พบว่าค่า Initial Eigenvalue คือ
ความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรเดิมที่อธิบายได้โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 38 ตัววัด 
ซึ่งจากการวิเคราะห์จัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ท้ังหมด 7 กลุ่มปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้เท่ากับ 70.779% (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถแสดงการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยและตัววัดต่าง ๆ ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ 4.5 

 



45 

ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1.  ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของ

ห้องพัก 
1.1ประเภทของห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 
1.2 สภาพและการตกแต่งห้องพัก 
1.3 ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 
1.4 ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน

ครบครันเช่นโทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น, 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่อง
เป่าผม ไมโครเวฟ โทรศัพท์ WIFI ฯลฯ 

1.5 ห้องพักความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้าพัก 
1.6 ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของเจ้าของ

ห้อง 
1.7 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้เพ่ือนใหม่ที่เป็น

คนท้องถิ่น 
1.8 มีบริการ call center หรือ support ที่

รวดเร็วตลอด 24 ชม. 

1.1 การออกแบบอาคารและสถานที่ ที่
สวยงาม 

1.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางที่
หลากหลายและสะดวกสบายเช่นสระ
ว่ายน้ า ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอาหาร บาร์ 
สวนย่อมและอ่ืน ๆ 

1.3 ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ครบครัน 

1.4 ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 

2.  ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 

2.1 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับท่ีพักแห่งอ่ืน 

2.2 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสภาพ
ห้องและการตกแต่งภายใน 

2.3 ราคาห้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่เข้าพัก 

2.4 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาด
ห้องพัก 

2.5 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกในห้อง 

2.6 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับท าเล
ที่ตั้ง 

2.7 ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ
เจ้าของห้อง 

2. ปัจจัยด้านราคา 

2.1 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาด
ห้องพัก 

2.2 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสภาพ
ห้องและการตกแต่งภายใน 

2.3 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้อง 

2.4 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง 
2.5 ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ

ที่พักแห่งอ่ืน 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
2.6 ราคาห้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ

ระยะเวลาที่เข้าพัก 
2.7 ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 

2.8 ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้า
พัก 

2.9 สภาพและการตกแต่งห้องพัก 

3. ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 3.  ปัจจัยด้านการท าเลที่ตั้งและความ
ปลอดภัย 

3.1 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่พัก 
3.2 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว 
3.3 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชม เช่น ตลาด

ห้างสรรพสินค้า สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร สถานีขนส่ง เป็นต้น 

3.4 ท าเลของที่พักมีความหลากหลาย 

3.1 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชม 
3.2 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว 
3.3 ท าเลของที่พักมีความหลากหลาย 
3.4 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่พัก 
3.5 บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความ

เหมาะสมเช่น ตกแต่งสวยงาม สะอาด
สะอ้าน อากาศดี 

3.6 ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
เช่น ระบบคีย์การ์ดเข้าอาคาร กล้องวงจร
ปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง ฯ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ปัจจัยด้านการความสัมพันธ์ลูกค้า 

4.1 การประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง 
4.2 การบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ 
4.3 มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือ

เทศกาลอย่างเหมาะสม 
4.4 มีการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมคะแนนและ 

แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

4.5 มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า 

4.1 มีการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมคะแนน
และ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

4.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลอย่างเหมาะสม 

4.3 มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคา
พิเศษ 

4.4 มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า 
4.5 มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

4.6 มีบริการ call center หรือ support ที่
รวดเร็วตลอด 24 ชม 

5.  ปัจจัยด้านบุคลากร 5. ปัจจัยด้านการให้บริการ 

5.1 สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย า 

5.2 มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเป็น
กันเอง 

5.3 มีความรู้และทักษะในการให้บริการ 
5.4 มีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 
5.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ดี 
5.6 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการ

เดินทางได้เป็นอย่างดี 

5.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี 

5.2 มีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 
5.3 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและ

การเดินทางได้เป็นอย่างดี 
5.4 สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย า 
5.5 มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเป็น

กันเอง 
5.6 มีความรู้และทักษะในการให้บริการ 
5.7 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้เพ่ือนใหม่ที่เป็น

คนท้องถิน่ 

6.  ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทาง
กายภาพ 

6.  ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระ
เงิน 

6.1 บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความเหมาะสม
เช่น ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน อากาศดี 

6.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
เช่น ระบบคีย์การ์ดเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงและอ่ืน ๆ 

6.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางที่
หลากหลายและสะดวกสบายเช่นสระว่ายน้ า 
ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอาหาร บาร์ สวนย่อม
และอ่ืน ๆ 

6.4 การออกแบบอาคารและสถานที่ ที่สวยงาม 

6.1 มีระบบในการช าระเงินได้หลายวิธีเช่นเงิน
สด บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร โอน
เงินผ่านอินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

6.2 มีกระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลาย
วิธ ี

6.3 มีระบบการจองห้องพักท่ี ถูกต้อง แม่นย า 
6.4 มีความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็ค

เอ้าท์ 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

7.  ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 7.  ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก 

7.1 มีกระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลายวิธี
เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ และอ่ืน ๆ 

7.2 มีระบบการจองห้องพักท่ี ถูกต้อง แม่นย า 
7.3 มีความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็ค

เอ้าท์ 
7.4 มีระบบในการช าระเงินได้หลายวิธีเช่นเงินสด 

บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

7.1 ประเภทของห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 
7.2 ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 

 
จากการวิเคราะห์ท าให้ได้ปัจจัยใหม่มาทั้งหมด 7 ปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้มีการ

ปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัยใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มปัจจัยใหม่ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของห้องพักส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก

แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้าส่งต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มี

คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านการให้บริการส่งต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคน

ท้องถิ่นเปน็เจ้าของ 
สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงินส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพักส่งต่อการตัดสินใจเข้าพัก

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
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4.4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของด้วยปัจจัยใหม่ที่วิเคราะห์ได้เบื้องต้น 
โดยการน าเอา Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจจัย) ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและคะแนนของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น  (Liner Regression 
Analysis) เพ่ือสร้างสมการหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ซึ่งจะท าให้ทราบได้ว่าปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัยทั้งหมดที่คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 7 ปัจจัย ไปท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าทั้ง 7 
ปัจจัยที่ได้จากาการจัดกลุ่มใหม่ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ และการวิเคราะห์
แบบ Multiple Regression เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 212 ชุด 
และก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 น าตัวแปรเข้าสมาการด้วยวิธี All Enter เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์การ

ถดถอยโดยพิจารณาค่า Sig. เปรียบเทียบกับค่า α =0.05 ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.6 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .432a .187 .159 .695 

a. Predictors: (Constant), ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก, ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของห้องพัก, 
ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงิน, ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความปลอดภัย, ปัจจัยด้านการความสัมพันธ์
ลูกค้า, ปัจจัยด้านการให้บริการ, ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) สูงสุดคือ 0.187 ซึ่ง

มีความหมายว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัว สามารถช่วยในการประมาณการตัดสินใจ เลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ได้ร้อยละ 18.7 ส่วนที่เหลืออีก 81.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 
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ตารางที่ 4.7 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรแบบ ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.657 7 3.237 6.700 .000a 

Residual 98.551 204 .483   

Total 121.208 211    

a. Predictors: (Constant), ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก, ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของห้องพัก, 
ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงิน, ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความปลอดภัย, ปัจจัยด้านการความสัมพันธ์
ลูกค้า, ปัจจัยด้านการให้บริการ, ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 

b. Dependent Variable: ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่านจะเลือกใช้บริการห้องพักที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) อีกหรือไม่ 

 
การวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.7 มีการตั้งสมมติฐานคือ 
H0: ตัวแปรอิสระทุกตัว ไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่

มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
H1: ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

จากการวิเคราะห์ที่ก าหนดระดับนัยส าคัญ (α) 0.05 นั้น  ตารางที่ 4.7 ได้ค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่
สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
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ตารางที ่4.8 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่ส่งผล 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.264 0.048  89.328 0.000 

ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของ
ห้องพัก 

0.012 0.048 0.016 0.257 0.797 

ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 0.252 0.048 0.333 5.268 0.000 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความ
ปลอดภัย 

-0.029 0.048 -0.038 -0.599 0.550 

ปัจจัยด้านการความสัมพันธ์ลูกค้า -0.098 0.048 -0.130 -2.055 0.041 

ปัจจัยด้านการให้บริการ 0.123 0.048 0.163 2.580 0.011 

ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการ
ช าระเงิน 

0.052 0.048 0.068 1.084 0.279 

ปัจจัยด้านความหลากหลายของ
ห้องพัก 

0.124 0.048 0.163 2.582 0.011 

a. Dependent Variable: ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่านจะเลือกใช้บริการห้องพักที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) อีกหรือไม่ 

 
จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้งจ านวน 7  

ตัวแปร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ และจากการ
วิเคราะห์แต่ละตัวแปรจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระใดที่มีค่า Beta Coefficient สูง 
แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อตัว
แปรตามมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ รองลงมาคือปัจจัยด้านความหลากหลายของ
ห้องพัก ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงิน ปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายของห้องพัก ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความปลอดภัย และท้ายสุดคือปัจจัยด้านการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
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บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) คือปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มีจ านวน
ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า และปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก ซึ่งจากผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของห้องพักส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.797 ซึ่งมีมากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านความสะดวกสบายของ
ห้องพักไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ต้องการเพียงแค่ที่นอนหลับพักผ่อน
และส่งของเครื่องใช้ทั่วไป มากกว่าที่จะมาใช้สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมเช่นสระว่ายน้ า 
ซาวน์น่า บาร์ ห้องอาหารและสวนย่อมเป็นต้น ท าให้ปัจจัยด้านความสะดวกสบายของห้องพักไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ในแง่ของด้านราคาเมื่อเทียบกับ
ความเหมาะสมต่างดังนี้ เมื่อเทียบกับที่พักแห่งอ่ืน สภาพห้องและการตกแต่งภายใน ขนาดห้องพัก 
ระยะเวลาเข้าพัก สิ่งอ านวยความสะดวกในห้อง ท าเลที่ตั้ง เป็นต้น นอกจากนั้นความน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ของเจ้าของห้อง คุณภาพของห้องพักมีสภาพและการตกแต่งห้องพักที่ดีและห้องพักมี
ความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้าพักก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพัก ซึ่งสอดคล้องกับภาสกรณ์ อักกะ
โชติกุล (2557) ที่พบว่าการปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาทั้งในแง่ของความชัดเจนในการ
ก าหนดราคาห้องพัก ความเหมาะสมของค่าเช่าในด้านต่าง ๆ (ขนาดห้อง ท าเลที่ตั้ง สิ่งอ านวยความ
สะดวก ระยะเวลาที่เข้าพัก และคู่แข่ง) และราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลายราคาที่พักเมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ และการะเกด แก้วมรกต (2554) ที่พบว่าการก าหนดราคาห้องพักและบริการ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ เป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมเพ่ิมข้ึน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการท าเลที่ตั้งและความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.550 ซึ่งมีมากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านการท าเลที่ตั้งและ
ความปลอดภัยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 



53 

เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล รวมถึงการมีระบบคมนาคม
ขนส่งสาธารณะที่สะดวกรวดเร็ว ระบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์น าทางต่างที่ทันสมัยเช่น
โทรศัพท์ แผนที่ กูเกิลแมพ ฯ เป็นต้นท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น และด้วย
การพฤติกรรมการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยที่น้อยของนักท่องเที่ยว ท าให้ระบบความปลอดภัยเช่น
ระบบคีย์การ์ด กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ท าให้ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและความปลอดภัย
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่
มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้าส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแต่ส่งผลในเชิงลบ ในแง่ของจัดท าบัตร
สมาชิกเพ่ือสะสมคะแนนและ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างเหมาะสม มีกิจกรรม
ส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือเทศกาลอย่างเหมาะสม มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ 
มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ที่มากเกินไป
อาจจะส่งผลลูกค้าเกิดความไม่พอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร หรือได้รับข่าวสารที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าหรือโฆษณาเกินจริงบ่อย ๆ ก็อาจท าให้ลูกค้าหมดความน่าเชื่อในสื่อนั้น ๆ ท าให้
ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการที่น้อยลง 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการให้บริการส่งต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.011ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ในแง่ของความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางได้เป็นอย่างดี 
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเป็นกันเอง 
มีความรู้และทักษะในการให้บริการของบุคลากรที่ให้บริการ รวมถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้จัก
เพ่ือนใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัยของพิชัย วงศ์รุจิราวาณิชย์ และคณะ ฯ (2540) ที่พบว่าการบริการของ
พนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงินส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.279 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 โดยมีความหมายว่าปัจจัยด้านระบบใน
การช าระเงินได้หลายวิธี กระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลายวิธี ระบบการจองห้องพักที่ถูกต้อง 
แม่นย า ความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการพักห้องพัก
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แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เนื่องจากในปัจจุบันมีระบบการจองห้องพักผ่านและการช าระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้น และมีการส่งข้อความยืนยันการจองและการช าระเงินเหมือนกันหมดท าให้ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นปัจจัยด้านการส ารองห้องและการช าระเงินไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพักส่งต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.011ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยมีความหมายว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการห้องพักหากว่า
มีประเภทของห้องพักให้เลือกหลากหลายและราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาที่อ่ืนต่อ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของการะเกด แก้วมรกต (2554) ที่พบว่าการมีห้องพักหลายระดับ การแสดงราคาห้องพักที่
ชัดเจน ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก ห้องพักมีหลายราคาให้เลือก นั้นมีความส าคัญกับ
นักท่องเที่ยวของชาวไทยในระดับปานกลางในการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวไทยใน
จังหวัดกระบี่ 

 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลการตัดสินใจเข้าพักห้องพักที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

 
ในการทดสอบสมมติฐานชองงานวิจัยในส่วนนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทดสอบลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ โดยมีการก าหนดระดับนัยส าคัญ 
เท่ากับ 0.05 โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

4.5.1 เพศกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 
 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามเพศ Group Statistics 

 
เพศ N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่านจะ
เลือกใช้บริการห้องพักที่มีคนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของ (AIRBNB) อีกหรือไม่ 

Male 64 4.34 .648 .081 

 
Female 

148 4.23 .800 .066 

 
 

ตารางที่ 4.10 
 
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามเพศ Independent Sample T-Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

ในการจองห้อง 
พักครั้งต่อไปท่าน 
จะเลือกใช้บริการ
ห้องพักท่ีมีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) อีกหรือไม่ 

Equal 
variances 
assumed 

.569 .452 1.006 210 .316 .114 .113 -.110 .338 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

1.093 146.321 .276 .114 .104 -.092 .320 
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จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ
กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามเพศ ค่า F-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.452 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ H0 

แสดงว่า 𝜎1
2 = 𝜎2

2 เลือกใช้ค่า t-test แถว Equal variances assumed ที่มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.316 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีผลการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

4.5.2 อายุกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน โดยการรวบรวบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ ได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อายุ น้อยกว่า 20 ปี 0 คน กลุ่มที่ 2อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 
58 คน กลุ่มที่ 3 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 104 คน กลุ่มที่ 4 อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 48 คน กลุ่มที่ 
5 อายุมากกว่า 50 ปี 2 คน ซึ่งมีบางกลุ่มมีจ านวนน้อยเกินไปจึงน ามารวมกันท าการทดสอบใหม่ได้
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  จ านวน 58 คน 
กลุ่มท่ี 2 อายุ 31-40 ปี จ านวน 104 คน 
กลุ่มท่ี 3 อายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน 

 
ตารางที่ 4.11 

 
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามอายุ 

อายุ 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

f Sig. 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

ต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่า 30 ปี 

58 4.21 .669 .088 4.03 4.38 5.282 0.006 

31-40 ปี 104 4.15 .845 .083 3.99 4.32   

มากกว่า 41ปี 50 4.56 .577 .082 4.40 4.72   

Total 212 4.26 .758 .052 4.16 4.37   
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จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ
กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุ ที่ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลุ่มอายุที่
แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 41 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.56 เนื่องจากกลุ่มคนที่มี
อายุมากมีประสบการณ์ในการเข้าพักห้องพักมามากและมีความคาดหวังกับที่พักไม่มากเนื่องจากเป็น
เข้าใจว่าเป็นที่พักท่ีเน้นความคุ้มค่าไม่เน้นความหรูหราสะดวกสบายมากนัก รองลงมาจะเป็นกลุ่มอายุ
ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 เนื่องจากเป็นวัยที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไม่
มากนักและเป็นช่วงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ชอบทดลองสิ่งใหม่และท้าทายในการท่องเที่ยวจึงมีความ
คาดหวังไม่มากนักกับที่พัก ในการส่วนกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.15 เนื่องจากเป็น
วัยกลางคนที่มีก าลังซื้อสูงพร้อมกับมีประสบการณ์เข้าพักและมีความคาดหวังที่พักค่อนข้างสูงจึงท าให้
คะแนนน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนหากมีการออกแบบและบริการไม่ดีตามที่คาดหวัง 

4.5.3 สถานภาพการสมรสกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพการสมรสที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จาก
เก็บข้อมูลแบบสอบถามสามารถแบ่งกลุ่มสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 โสด  จ านวน 130 คน 
กลุ่มท่ี 2 สมรส  จ านวน 82 คน 

 
ตารางที่ 4.12 

 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามสถานภาพ Group Statistics 

 
สถานภาพ N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่าน
จะเลือกใช้บริการห้องพักท่ีมีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (Air BNB) อีก
หรือไม่ 

โสด 130 4.26 .773 .068 

สมรส 
82 4.27 .738 .081 
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ตารางที่ 4.13 
 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามสถานภาพ Independent Sample T-Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. ft df 

Sig. 
(2- 

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 
Error 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

ในการจอง
ห้องพักครั้ง

ต่อไป ท่านจะ
เลือกใช้บริการ
ห้องพักท่ีมีคน
ท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ (Air 

BNB)อีกหรือไม่ 

Equal 
variances 
assumed 

.011 0.915 -.063 210 .950 -.007 .107 -.218 .204 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

-.064 178.335 .949 -.007 .106 -.216 .202 

 
จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ

กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามสถานภาพการสมรส ค่า F-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.915 ซึ่งมากกว่า 0.05 

จึงยอมรับ H0 แสดงว่า 𝜎1
2 = 𝜎2

2 จึงเลือกใช้ค่า t-test แถว Equal variances assumed ที่มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.950 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสถานภาพโสดและสมรสมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ 

4.5.4 ระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมี
จ านวนน้อยเกินไป จึงมีการจัดกลุ่มตัวอย่างใหม่ได้ดังนี้ 

กลุ่มที 1 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน 
กลุ่มที 2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 108 คน 
กลุ่มที 3 ปริญญาโท หรือสูงกว่า จ านวน 98 คน 
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ตารางที่ 4.14 
 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

f Sig. 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 6 4.67 .516 .211 4.12 5.21   

ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

108 4.20 .758 .073 4.06 4.35 1.344 0.263 

ปริญญาโท  
หรือสูงกว่า 

98 4.31 .765 .077 4.15 4.46   

Total 212 4.26 .758 .052 4.16 4.37   

 
จากตารางที่ 4.14 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ

กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุ ที่ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.263 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับการศึกษา
ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ 

4.5.5 ระดับรายได้การศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน 

กลุ่มที 1 กว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท  จ านวน 22 คน 
กลุ่มที 2 20,001 - 40,000 บาท  จ านวน 70 คน 
กลุ่มที 3 40,001 - 60,000 บาท  จ านวน 50 คน 
กลุ่มที 4 มากกว่า 60,000 บาท  จ านวน 70 คน 
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ตารางที่ 4.15 
 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามระดับรายได้ 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

f Sig. 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

ต่ ากว่า 20,000 22 4.27 .631 .135 3.99 4.55 0.539 0.656 

20,001 – 40,000 
บาท 

70 4.17 .947 .113 3.95 4.40   

40,001 – 60,000 
บาท 

50 4.32 .683 .097 4.13 4.51   

มากกว่า 60,000 
บาท 

70 4.31 .627 .075 4.16 4.46   

Total 212 4.26 .758 .052 4.16 4.37   

 
จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ

กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุ ที่ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) 
พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.656 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับรายได้ที่
แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญ 

4.5.6 อาชีพการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกัน จากกลุ่มตัวอย่างสามารถ
แบ่งกลุ่มรายได้ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที 1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 17 คน 
กลุ่มที 2 พนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 135 คน 
กลุ่มที 3 เจ้าของกิจการ  จ านวน 44 คน 
กลุ่มที 4 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน 6 คน 
กลุ่มที 5 แม่บ้าน/เกษียน/อื่น  จ านวน 10 คน 
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ตารางที่ 4.16 
 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามอาชีพ 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

f Sig. 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

ข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

17 4.35 .493 .119 4.10 4.61 1.943 0.105 

พนักงานบริษัทเอกชน 135 4.19 .758 .065 4.06 4.32   

เจ้าของกิจการ 44 4.32 .829 .125 4.07 4.57   

นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 6 5.00 .000 .000 5.00 5.00   

แม่บ้าน/เกษียณ/อื่นๆ 10 4.40 .843 .267 3.80 5.00   

Total 212 4.26 .758 .052 4.16 4.37   
 

จากตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของ
กลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุ ที่ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.105 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอาชีพที่แตกต่าง
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ 

 
 

  



62 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ

มากของประเทศไทยอุตสาหกรรมหนึ่งและมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นท าให้แล้วโรงแรมที่พักแต่ละแห่งต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งธุรกิจที่พักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโดย
ใช้เว็บไซต์ AIRBNB เป็นสื่อกลางในการท าการตลาดไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลก ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี วัตถุประสงค์เพ่ือ
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
AIRBNB โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประยุกต์และใช้ในการวางแผน 
กลยุทธ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ AIRBNB ด้วยการส ารวจผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ มีจ านวน
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด 212 ชุด จากนั้นน ามาประมวลผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ท าให้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากลักษะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศชาย 30.2% และ
เพศหญิง 69.8% ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 จนถึงมากกว่า 50 ปี โดยมีส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 จ านวน 
49.1% ระดับการศึกษามีตั้งแต่ต่ ากว่าปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 50.9% และรองลงมาคือปริญญาโท 45.3 % ระดับรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 
20,000-40,000 และ มากกว่ า  60,000 อย่ า งละ 33% ส่ วนอาชีพ ส่ วนใหญ่ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน 63.7% 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์การเข้าใช้บริการห้องพัก
แบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

จากการส ารวจทัศนคติ พฤติกรรมและประสบการณ์การเข้าใช้บริการห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเข้าของพบว่า เหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการคือ ความคุ้มค่าในการใช้
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บริการ 44% รองมาคือความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง 24% ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากคน
ท้องถิน่ 19% การตกแต่งห้องที่มีความเป็นเอกลักษณะ 12% ส่วนที่เหลือ 1% เป็นเรื่องของการได้ใช้
พ้ืนที่ครัวส่วนกลางพ้ืนที่กว้างขวางและท าเลที่ตั้ง ความถี่ในการเข้าพักส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อปี 
77% จ านวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ยต่อครั้งส่วนใหญ่อยู่ท่ี 3-4 คน คิดเป็น 42% รองลงมาคือ 1-2 คน 
คิดเป็น 40 % ระยะเวลาในการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 1-2 คืน 54% รองลงมาคือ 3-4 คืน 
34% ส่วนเรื่องของราคาห้องพักโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 1,000-2,000 บาทต่อคืน 46% รองลงมาคือ 
2,000-3,000 บาทต่อคืน 24% บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ห้องพักคือตัวท่านเอง 
คิดเป็น 63% และประเภทห้องพักที่เลือกใช้บริการมากที่สุดคือห้องพักแบบที่มีห้องนอนและห้องน้ า
เป็นส่วนตัว คิดเป็น 88% 

5.1.3 ปัจจัยท่ีส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มี
คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 38 ตัวแปร จากกลุ่มปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps โดยการใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax พบว่าสามารถจัดกลุ่มใหม่ได้เป็น 7 กลุ่มปัจจัยใหม่
และเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อด้วยวิธีการเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของห้องพัก ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้า โดยปัจจัยทั้งหมด
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของได้ 18.7% 
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้ 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

AIRBNB มากที่สุด แสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเปรียบเทียบราคากับสิ่งที่
จะได้รับเสมอ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้หรือเลือกจองห้องพักไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับที่พัก
แห่งอ่ืน สภาพห้องและการตกแต่งภายใน ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เข้าพัก ขนาด
ห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวก ท าเลที่ตั้ง ความสะอาดเรียบร้อยของห้อง และความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ของเจ้าของห้องซึ่งสามารถดูจากข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่ผ่านมาจากหน้า
เว็บไซต์ของ AIRBNB หรือตามเว็บไซต์หรือกระทู้ต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างความแตกต่างของห้องพัก 
การตกออกแบบตกแต่งที่สวยงามและคุณภาพของห้องพักที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับเจ้าของ
ห้องพักในปัจจุบันในการสร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกพักมากยิ่งขึ้น 
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5.1.3.2 ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ซึ่ง

ประกอบด้วยความหลากหลายของประเภทของห้องพัก กับราคาห้องพักที่มีให้เลือกหลากหลาย เพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย ได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะห้องพักราคาถูกจนถึง
ห้องพักระดับสูง ซึ่งการมีทางเลือกที่หลากหลายก็จะเป็นส่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้นเพราะว่ามาที่เดียวสามารถหาห้องพักได้ทุกระดับ และในแต่ละระดับก็มีห้องให้เลือกใช้บริการที่
หลากหลายเช่นกัน ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่อ่ืน 

5.1.3.3 ปัจจัยด้านการให้บริการ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของเป็น

อันดับสามซึ่งส่วนประกอบด้วยความสามารถในการบริการของเจ้าของห้องพักบุคคลากรเช่นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า การให้บริการลูกค้าได้อย่างเท่าเทียมกัน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และการเดินทางได้เป็นอย่างดี ความสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีอัธยาศัยดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส สุภาพ มีความรู้และทักษะในการให้บริการ ก็การบริการที่ดีย่อมส่งผลดีกับเจ้าของห้องพัก
โดยมีท าให้มีการกลับมาใช้บริการซ้ าจากนักท่องเที่ยวและได้รับการแสดงข้อคิดเห็นจากการใช้บริการ
ที่ดีผ่านหน้าเว็บไซต์ และหากสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวรู้สึกได้ว่าได้รู้จักเพ่ือนใหม่และ
เรียนรู้วัฒนธรรมจากการมาพักอาศัยกับเราก็จะยิ่งเป็นการการันตีกับคุณภาพการให้ให้บริการของเรา
ให้กับลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาพักอาศัยกับเราเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

5.1.3.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้า 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของในเชิง

ลบ แสดงว่าการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมคะแนนและ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ อย่าง
เหมาะสม มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือเทศกาลอย่างเหมาะสม มีการบริการแพ็คแกจ
ทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่องข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลอย่างเหมาะสม มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็น
ประจ า มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่องที่ถี่และมากเกินไปอาจจะท าให้ลูกค้ารู้สึก
ร าคาญและไม่สนใจกับข่าวโปรโมชั่นนั้นเลย เนื่องจากข่าวสารอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าขณะนั้น ๆ หรือเนื้อหาไม่ดึงดูด ทางเจ้าของห้องพักจะต้องระวังและดูแลการเรื่องประชาสัมพันธ์
ให้มีความเหมาะสมกับโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการปฏิเสธข่าวสารของลูกค้าใน
อนาคต ซึ่งอาจจะท าให้ยอดจองลดลงได้ 



65 

5.1.4 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลการตัดสินใจเข้าพักห้องพักที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 

ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยทางด้านเพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่เดินทางท่องเที่ยวต้องการความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวมากที่สุด และเปรียบเทียบสิ่งที่
เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเอง ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุ ศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการห้องพักแบบ
ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องด้วยหากนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากขึ้นก็จะให้ความส าคัญ
ในเลือกห้องพักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายในการพักผ่อน การตกแต่งภายใน ความสะอาดซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีอ านาจการจ่ายที่สูง ก็อาจจะยอมจ่ายเงินเพิ่มเพ่ือซื้อความสะดวกสบายมากข้ึน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

 
จากการศึกษางานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่

มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งทางผู้ประกอบการสามารถน าผลงานวิจัยนี้ไป
ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 
5.2.1 ปัจจัยด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ 

ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น
เป็นเจ้าของ สืบเนื่องจากระบบสื่อสารและข้อมูลข่าวสารต่างในโลกออนไลน์ท าให้ผู้บริโภค มีทางเลือก
ที่มากข้ึนและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและสามารถเห็นตัวอย่างห้อง
ได้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยที่ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างเช่นเพศ รายได้ 
ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรจะให้ความส าคัญในการออกแบบตกแต่งให้มีความแตกต่างและสวยงาม
อย่างมีเอกลักษณ์ และตั้งราคาให้เหมาะสมกับตลาด เพ่ือเพ่ิมโอกาสการใช้บริการของนักท่องเที่ยว 

5.2.2 ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก 
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของรองลงมา 

ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมีทางเลือกให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทห้องพัก และ
ราคาที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ โดยเฉพาะปัจจัย
ทางด้านอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้อง
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จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก การตกแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามวัยของนักท่องเที่ยว 

5.2.3 ปัจจัยด้านการให้บริการ 
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เป็นปัจจัย ที

ส าคัญที่ปัจจัยหนึ่ง เพราะว่าการบริการหรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและเป็นกระบอกเสียงแทนเราไปยังลูกค้าท่านอ่ืนต่อไป 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการฝึกอบรมพนักงานที่จะต้องพบเจอลูกค้าให้มีทักษะและความสามารถใน
การบริการลูกค้าได้อย่างดี ด้วยมิตรไมตรีที่ดีและบริการด้วยใจ 

5.2.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้า 
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ แต่เป็นเชิงผล

เชิงลบ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่ น หรือการ
ท าการประชาสัมพันธ์กับให้เหมาะ มีเนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายและไม่โฆษณาเกินจริง ถ้าหากมี
การโฆษณาที่เกินจริงก็จะเป็นผลเสียกับผู้ประกอบการในภายหลังจากเนื่องจากการแสดงความคิดเห็น
ในสื่อสังคมออนไลน์ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมาก 
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
1. จ านวนแบบสอบถามที่มีจ านวนน้อยเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งบางคนยังไม่รู้จักและ

ไม่เคยใช้บริการซึ่งคิดเป็น 20% ของการสอบถามทั้งหมด โดยเหตุผลหลักคือไม่รู้จักและไม่มั่นใจใน
ความปลอดภัย และการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

2. เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ท าให้ไม่สามารถติดต่อกับบริษัท ที่
ด าเนินในประเทศไทยได้เพ่ือขอข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการในประเทศไทยได้ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 
1. ควรมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการต่อการตัดสินใจเข้าพัก

ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของเนื่องจากปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ 4 ปัจจัยในงานวิจัยนี้ สามารถ
ช่วยในการพิจารณาในการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างได้พียง 18.7% ดังนั้นผู้วิจัยเสนอให้มีการน า
ปัจจัยด้านอื่น ๆ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพ่ือความถูกต้องและน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการท างานวิจัยเชิงลึก เสริมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและแม่นย า
มากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบ 
ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

 
ค าชี้แจง  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กลยุทธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบทีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) โดย
ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในการวิจัย
ทางวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม
นี้ แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1: ค าถามคัดกรองผู้ที่ เคยใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) 

ส่วนที่ 2:  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) 

ส่วนที่ 3:  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเข้า
พักห้องพักต่อการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

ส่วนที่ 4:  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

 
ค าศัพท์เฉพาะ 
 1. AIRBNB หมายถึง ชื่อบริษัท ฯ ที่ให้บริการเว็ปไซต์หาห้องพักในเมือง ต่าง ๆ ทั่วโลก 
โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่สนใจจะเช่าห้องพัก กับเจ้าของห้องพักที่ต้องการจะหาผู้เช่า ในเมืองต่าง 
ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.airbnb.com  
 2. Bed&Breakfast หมายถึง บ้าน ที่พักอาศัย หรืออาคารขนาดเล็กที่มีไม่กี่ห้องน ามา
ดัดแปลงเป็นที่พักค้างคืนให้บริการแก่ผู้เดินทาง ซึ่งเจ้าของสถานที่จะพักอยู่ในโรงแรมนั้นเองและจะ
เป็นผู้จัดการด้านอาหารเช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง ราคาค่าห้องจึงค่อนข้างจะย่อมเยากว่าโรงแรมทั่วไป 
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ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง  
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการของท่านมากที่สุด 

  
1.1 ท่านเคยใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB)บ้างหรือไม?่  

 เคย กรุณาข้ามไปท าข้อ 2.1 

 ไม่เคย  
 
1.2 เหตุใดท่านถึงไม่สนใจการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ไม่รู้จัก 

ไม่ม่ันในคุณภาพการให้บริการ 

ไม่ม่ันใจเรื่องความปลอดภัย 

ไม่ม่ันใจเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย 

อ่ืน ๆ..................... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB)  
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการของท่านมากที่สุด
เพียงข้อเดียว โดยประเมินจากการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุดของท่าน 
 
2.1 เหตุผลหลักที่ท่านเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) เพราะเหตุผล

ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากคนท้องถิ่นโดยตรง 
 การตกแต่งห้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม 
 ความคุ้มค่าในการใช้บริการ 
 ความสะดวกสบายเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านของตัวเอง 
 อ่ืนๆ..................... 
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2.2 ในระยะเวลา 1 ปี ท่านมีการจองห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) ประมาณกี่
ครั้ง 
 1-2 ครั้งต่อปี  3-4 ครั้งต่อปี 
 5-6 ครั้งต่อปี  7-8 ครั้งต่อปี 
 มากกว่า 8 ครั้งต่อปี 

 
2.3 โดยเฉลี่ยท่านเดินทางท่องเที่ยวครั้งละประมาณก่ีคน 
 1-2 คน  3-4 คน 
 5-6 คน  มากกว่า 6 คน 

 
2.4 ระยะเวลาในการเข้าพักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ท่านจะค้างคืนประมาณกี่คืน 
 1-2 คืน  3-4 คืน 
 5-6 คืน  มากกว่า 6 คืน 

 
2.5 ราคาของห้องพักโดยเฉลี่ย ที่ท่านเลือกพักต่อคืน 
 ต่ ากว่า 1,000 บาทต่อคืน  1,000 – 2,000 บาทต่อคืน 
 2,000 – 3,000 บาทต่อคืน  3,000 – 4,000 บาทต่อคืน 
 มากกว่า 4,000 บาทต่อคืน 

2.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของ (AIRBNB) 
 ตัวท่านเอง  ครอบครัวเช่นพ่อ แม่ พ่ีน้อง สามีหรือภรรยา ลูก 
 แฟน  เพ่ือน 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 

 
2.7 ประเภทของห้องพักของ AIRBNB ที่ท่านเลือกเข้าพักเป็นประจ า 
 ห้องพักแบบมีห้องนอนและห้องน้ าเป็นส่วนตัว  
 ห้องพักแบบมีห้องนอนเป็นส่วนตัวแต่เป็นห้องน้ ารวม  
 ห้องพักแบบห้องรวมทั้งห้องนอนและห้องน้ า 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องพัก
แบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ (AIRBNB) 
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย ในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
โดยให้ท่านประเมินจากประเภทห้องพักท่ีท่านเลือกตอบในข้อ 2.7 ว่าท่านเห็นด้วยกับปัจจัยต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ในระดับใด  

5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
4  หมายถึง เห็นด้วยมาก  
3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง ไม่เห็นด้วย     

  N/A  หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้หรือไม่เคยใช้บริการในหัวข้อนั้นๆ  

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น 
เป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

ระดับความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (N/A) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ประเภทของห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย       

2. สภาพและการตกแต่งห้องพัก       

3. ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง       
4. ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานครบครัน

เช่นโทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่องเป่าผม ไมโครเวฟ 
โทรศัพท์ WIFI และอ่ืน ๆ 

      

5. ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้าพัก       

6. ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของเจ้าของห้อง       
7. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้เพ่ือนใหม่ที่เป็นคน

ท้องถิ่น 
      

8. มีบริการ call center หรือ support ที่รวดเร็ว
ตลอด 24 ชม 

      

 
 

      



74 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น 
เป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

ระดับความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (N/A) 

ปัจจัยด้านราคา       

9. ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก       
10. ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสภาพห้องและ

การตกแต่งภายใน 
      

11. ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้อง 

      

12. ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง       
13. ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับท่ีพัก

แห่งอ่ืน 
      

14. ราคาห้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่เข้าพัก 

      

15. ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย       

ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 

16. ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่พัก       
17. ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว       

18. ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชม เช่น ตลาด
ห้างสรรพสินค้า สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร สถานีขนส่ง เป็นต้น 

      

19. ท าเลของที่พักมีความหลากหลาย       
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

20. มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง        
21. มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ       

22. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลอย่างเหมาะสม 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น 
เป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

ระดับความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (N/A) 

23. มีการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมคะแนนและ 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

      

24. มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า       
ปัจจัยด้านบุคลากร 

25. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า 

      

26. มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเป็น
กันเอง 

      

27. มีความรู้และทักษะในการให้บริการ       

28. มีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน       
29. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี       

30. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการ
เดินทางได้เป็นอย่างดี 

      

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 

31. บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความเหมาะสม
เช่น ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน อากาศดี 

      

32. มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเช่น 
ระบบคีย์การ์ดเข้าอาคาร กล้องวงจรปิด ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงและอ่ืน ๆ 

      

33. มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางที่หลากหลาย
และสะดวกสบายเช่นสระว่ายน้ า ฟิตเนส ซาวน่า 
ห้องอาหาร บาร์ สวนย่อมและอ่ืน ๆ 

      

34. การออกแบบอาคารและสถานที่ ที่สวยงาม       
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าพักในห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่น 
เป็นเจ้าของ (AIRBNB) 

ระดับความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (N/A) 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 

35. มีกระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลายวิธี
เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ และอ่ืน ๆ 

      

36. มีระบบการจองห้องพักท่ี ถูกต้อง แม่นย า       

37. มีความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์       
38. มีระบบในการช าระเงินได้หลายวิธีเช่นเงินสด 

บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินผ่าน
อินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

      

 
 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับในการตัดสินใจ 

เลือกพักแน่นอน < - > ไม่เลือกพักแน่นอน 
5 4 3 2 1 

39. ในการจองห้องพักครั้งต่อไป ท่านจะเลือกใช้
บริการห้องพักที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ 
(AIRBNB) อีกหรือไม่ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงค าตอบเดียว 

 
1. เพศ 
 ชาย  หญิง 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  20 - 30 ปี 
 31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 
 มากกว่า 50 ปี  

3. สถานภาพ  
 โสด  สมรส 
 หย่าร้าง  แยกกันอยู ่
 หม้าย 

4. ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

5. รายได ้ 
 ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท   20,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 60,000 บาท  มากกว่า 60,000 บาท 

6. อาชีพ  
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
 แม่บ้าน/เกษียน  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

 
 

จบแบบสอบถาม 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 

จ านวนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่จากทฤษฎี 
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 13.548 35.652 35.652 13.548 35.652 35.652 6.015 15.828 15.828 

2 3.897 10.255 45.907 3.897 10.255 45.907 5.116 13.463 29.291 

3 2.739 7.207 53.114 2.739 7.207 53.114 4.588 12.074 41.365 

4 2.570 6.763 59.877 2.570 6.763 59.877 3.826 10.068 51.433 

5 1.660 4.368 64.246 1.660 4.368 64.246 2.991 7.870 59.303 

6 1.361 3.583 67.828 1.361 3.583 67.828 2.454 6.458 65.761 

7 1.121 2.951 70.779 1.121 2.951 70.779 1.907 5.018 70.779 

8 0.955 2.512 73.292       

9 0.819 2.156 75.448       

10 0.809 2.130 77.578       

11 0.757 1.992 79.570       

12 0.697 1.834 81.404       

13 0.618 1.626 83.030       

14 0.552 1.453 84.484       

15 0.512 1.347 85.831       

16 0.496 1.306 87.138       

17 0.457 1.202 88.340       

18 0.415 1.093 89.433       

19 0.368 0.967 90.401       
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ตารางที่ ข.1 
 

จ านวนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่จากทฤษฎี 
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายได้  (ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

20 0.351 0.923 91.323       

21 0.311 0.819 92.142       

22 0.290 0.762 92.905       

23 0.276 0.725 93.630       

24 0.266 0.701 94.331       

25 0.249 0.656 94.987       

26 0.234 0.616 95.603       

27 0.219 0.576 96.179       

28 0.203 0.535 96.713       

29 0.192 0.506 97.219       

30 0.174 0.458 97.677       

31 0.161 0.423 98.100       

32 0.149 0.391 98.491       

33 0.122 0.320 98.811       

34 0.115 0.302 99.113       

35 0.107 0.280 99.393       

36 0.090 0.236 99.630       

37 0.083 0.219 99.849       

38 0.057 0.151 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที่ ข.2 
 

กลุ่มปัจจัยที่ได้จากทฤษฎีส่วนประสมการตลาดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกน (Rotated 
Component Matrix) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1.ราคาห้องพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับท่ีพักแห่งอื่น .803       

2.ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสภาพห้องและการตกแต่งภายใน .801       

3.ราคาห้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เข้าพัก .794       

4.ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก .778       

5.ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวกในห้อง .735     .355  

6.ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง .673   .389    

7.ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของเจ้าของห้อง .624 .323      

8.ห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยดีก่อนเข้าพัก .574 .311    .397  

9.สภาพและการตกแต่งห้องพัก .550     .461  

10.มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  .845      

11.มีการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน  .817      

12.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางได้เป็นอย่างดี  .785      

13.สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  .778      

14.มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพและเป็นกันเอง  .724      

15.มีความรู้และทักษะในการให้บริการ  .682   .350   

16.ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รู้เพื่อนใหม่ท่ีเป็นคนท้องถิ่น  .546 .380     

17.มีการจัดท าบัตรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนและ แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และโปรโมช่ันต่างๆ อย่างเหมาะสม 

  .879     

18.มีกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาลหรือเทศกาลอย่างเหมาะสม   .861     

19.มีการบริการแพ็คแกจทัวร์น าเที่ยวราคาพิเศษ   .847     

20.มีส่วนลดส าหรับลูกค้าที่ใช้เป็นประจ า   .738     

21.มีการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง   .636     

22.มีบริการ call center หรือ support ที่รวดเร็วตลอด 24 ชม  .419 .492     

23.ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชม    .858    
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ตารางที่ ข.2 
 

กลุ่มปัจจัยที่ได้จากทฤษฎีส่วนประสมการตลาดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกน (Rotated 
Component Matrix)  (ต่อ) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

24.ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานท่ีท่องเที่ยว    .814    

25.ท าเลของที่พักมีความหลากหลาย    .723   .304 

26.ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังท่ีพัก    .688    

27.บรรยากาศโดยรวมของที่พักมีความเหมาะสมเช่น ตกแต่งสวยงาม 
สะอาดสะอ้าน อากาศดี] 

.334   .544  .449  

28.มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเช่น ระบบคีย์การ์ดเข้า
อาคาร กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงและอื่น ๆ 

   .482 .469   

29.มีระบบในการช าระเงินได้หลายวิธีเช่นเงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน
ผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ 

    .797   

30.มีกระบวนการส ารองห้องพักได้หลากหลายวิธี   .317  .771   

31.มีระบบการจองห้องพักที่ ถูกต้อง แม่นย า .393 .417   .610   

32.มีความสะดวกสบายในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ .418    .591   

33.การออกแบบอาคารและสถานท่ี ท่ีสวยงาม    .397  .646  

34.มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางที่หลากหลายและสะดวกสบาย
เช่นสระว่ายน้ า ฟิตเนส ซาวน่า ห้องอาหาร บาร์ สวนย่อมและอื่น ๆ 

  .421   .563  

35.ห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน .419     .548  

36.ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง .352  .326   .523  

37.ประเภทของห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย       .740 

38.ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย .406      .740 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายวีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

10 เมษายน 2521 
ปีการศึกษา 2543: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
ปีการศึกษา 2547: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย  
บริษัท เจดับบลิวทีโฮลดิ้ง จ ากัด 
 

ประสบการณ์ท างาน 2558 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการฝ่ายขาย  
บริษัทเจดับบลิวทีโฮลดิ้ง จ ากัด  
2549 – 2558: Area Sales Manager 
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัดมหาชน  

 
 


