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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห 1. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของ

แอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอทัศนคติใน

เรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 2. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ

ของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ 3. ความสัมพันธระหวางทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมใน

การใชแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวอยางจํานวน 220 คนคํานวณโดยโปรแกรมจีสตารพาวเวอร คือ ประชากรวัยทํางาน 

จนถึงผูสูงอายุวัยเกษียณโดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling Method) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีคาความความเชื่อม่ันเทากับ 0.869 และไดรับการ

พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ 

การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions)  

ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณดาน

แอพพลิเคชั่น สงผลตอ ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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ABSTRACT 

 

 The Objectives of this research were to analyze 1. Relationship among 

Application online characteristics, Application knowledge and experience adoption 

method, Perceived Risk affecting Attitude to use and Behavior to use. 2. Relationship 

among Application online characteristics, Application knowledge and experience 

adoption method, Perceived risk affecting Decision making to use application on 

mobile phone for room reservation of people in Bangkok district area. And 3. 

Relationship among Attitude to use and Behavior to use affecting Decision making to 

use application on mobile phone for room reservation of people in Bangkok district 

area. 

The 220 samples were chosen from people who belong working age to 

retired age by using convenience sampling method. Questionnaires were used as a 

tool for data collection. The reliability value of 0.869. The descriptive statistics 

including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including the 

Multiple Regression Analysis were applied for data analysis. 

The research findings were found that Application online characteristics, 

Application knowledge and experience adoption method affecting Attitude to use 

and Behavior to use. Attitude to use and Behavior to use affecting Decision making to 

use application on mobile phone for room reservation of people in Bangkok district 

area. And Application online characteristics, Application knowledge and experience 

adoption method affecting Decision making to use application on mobile phone for 

room reservation of people in Bangkok district area at the statistical significant level 

of 0.05. 



 
 

Keywords: Application Characteristics, Application Knowledge and Experience 

Adoption Method, Perceived Risk, Attitude, Decision Making, Mobile Application 

Reservation. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงผานพนไปไดดวยดี ดวยเพราะความกรุณา และ ความ

อนุเคราะหจากอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ ผูซ่ึงเปนอาจารย

ท่ีผูวิจัยรักและเคารพมากท่ีสุดทานหนึ่ง ท่ีไดเสียสละเวลาใหความรู ใหคําปรึกษา ท้ังในดานวิชาการ 

และ ในดานการใชชีวิต และใหคําชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้ อีกท้ังยังสละ

เวลาตรวจตราพิจารณา ใหคําแนะนํา และชวยปรับปรุงแกไขงานวิจัยคนควาอิสระเลมนี้ใหมีความ

สมบูรณ ดวยความโอบออมอารีท่ีมีตอผูวิจัยมาโดยตลอด  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดวยความเคารพอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ผูใหการสนับสนุนในการศึกษา เลาเรียน และเปน

กําลังใจใหกันมาโดยตลอด ขอขอบคุณ พ่ีสาว ท่ีคอยหวงใย และเปนกําลังใจใหอยูเสมอ ขอขอบคุณ 

นองชาย ท่ีเตือนสติ ในสิ่งท่ีตองทําใหสําเร็จ ขอขอบคุณ คุณสุภาพร ดีเสมอ ผูซ่ึงเปนท้ังคนรักและ

ผูดูแลผูวิจัย ผูมอบความรัก ความเอาใจใส เปนกําลังใจใหกันและกันตลอด และอยูเคียงชางผูวิจัย

ดวยกันเสมอมา ไมวาจะรายหรือดี จะสุขหรือทุกข ในทุกชวงขณะของชีวิตผูวิจัย ขอขอบคุณดวยใจ

จริง และขอขอบคุณญาติสนิท มิตรสหาย และคนใกลชิดในครอบครัว ท่ีเปนกําลังใจให และเปน

แรงผลักดันชวยใหผูวิจัยมาถึงจุดนี้ได  

ผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนในกลุม MBA ท่ีไดคอยชวยเหลือ และมีน้ําใจแกผูวิจัยมาโดย

ตลอดในระยะเวลาท่ีอยูดวยกันมา ตั้งแตเปดภาคเรียน ทํางานวิจัย และจนจบการศึกษาดวยกัน และ

ขอขอบคุณพ่ีชาย ผูซ่ึงเปนเพ่ือนท่ีเรียนรุนเดียวกัน แตผูวิจัยนับถือเปนรุนพ่ี เพราะอายุมากกวาผูวิจัย

และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลกวา คือ คุณวสุตม โชติพานิช ขอบคุณพ่ีชายทานนี้ ท่ีใหสติ ใหวิธีคิดแบบ

ผูบริหาร ท่ีชวยเหลือและดูแลผูวิจัยมาโดยตลอด ท้ังเรื่องเรียน เรื่องการงาน และเรื่องการใชชีวิต 

 สุดทายนี้ผูวิจัยหวังใจวา การคนควาอิสระในครั้งนี้จะเปนประโยชนแก มหาวิทยาลัย  

ผูท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ผูท่ีมีความสนใจทําวิจัย นักวิจัย และ นองๆนักศึกษารุนตอไป  

และ คุณงามความดีอันเกิดจากการคนควาอิสระในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแก บิดา มารดา และ  

ครูบาอาจารยทุกทาน ท่ีเคยไดมอบความรูและคุณธรรมใหแกผูวิจัย   
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 

ในการประกอบธุรกิจ สิ่งสําคัญอยางหนึ่งท่ีจําเปนในการทําธุรกิจคือ ความเร็ว ท้ังภาครัฐและ

เอกชนตองอาศัยแหลงขอมูลสารสนเทศเขามาชวยในการตัดสินใจ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญท่ีตอง

ตัดสินใจใหถูกตอง ทันสมัย รวดเร็ว ถาตัดสินใจชาอาจทําใหเกิดผลเสียตามมา และทําใหเกิดการ

สูญเสียโอกาสในการแขงขันระดับประเทศ (เชาวลิต วงศตั้ง, 2551) แตถาตัดสินใจไดเร็ว ถูกตองและ

แมนยํา คือความไดเปรียบทางโอกาสของธุรกิจ เพราะในการแขงขันกันทางธุรกิจนั้นหากใครเร็วกวา

ยอมไดเปรียบ ดังนั้นตัวชวยท่ีสําคัญและคอยสนับสนุนใหผูประกอบการตัดสินใจทําธุรกิจไดรวดเร็ว 

แมนยํามากข้ึน และทําใหธุรกิจเติบโตเร็วคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

รายงานสํารวจจาก ฟวอินเตอรเน็ท แอนด อเมริกันไลฟ พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศใน

รูปแบบของอินเตอรเน็ตมีบทบาทสําคัญกับชีวิตประจําวัน และกลายเปนกิจวัตรประจําวัน และรอย

ละ64 พบวาถาขาดอินเตอรเน็ตการดําเนินชีวิตประจําวันจะไมราบรื่น ซ่ึงสาเหตุสําคัญคือความ

สะดวกสบาย เชน การดูแผนท่ี การชําระคาสาธารณูปโภค การซ้ือของผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีกําลัง

ไดรับความนิยมมากข้ึน (สิริกาญจน สุวรรณจริตกุล, 2547) 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจําเปนตอธุรกิจท่ีหลากหลาย และบางธุรกิจก็จําเปนตองพ่ึงพา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาไปเปนตัวชวยในการทําธุรกิจ ผานตัวเชื่อมโยงไดหลายอุปกรณ ท้ัง 

คอมพิวเตอร โน็ตบุค แล็ปท็อป โทรศัพทมือถือ เปนตน ทําใหลูกคา สามารถซ้ือสินคาและบริการท่ี

ตองการได โดยผานระบบพ้ืนฐาน ท่ีเรียกวา แอพพลิเคชั่น ซ่ึงออกมาใหเห็นไดในหลายรูปแบบ ไดแก  

การขายสินคาและบริการผานทางเว็บไซตโดยใชแอพพลิเคชั่น เชน การใหขอมูลสินคาและบริการ 

การประชาสัมพันธ การแจงขอมูลขาวสาร ชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการในระบบออนไลน 

และอ่ืนๆ บนหนาเว็บไซต เปนตน  
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ตัวอยาง 10อันดับ ของรานคาออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมจากจํานวนผูใชออนไลน ท่ีเขาชมwebsiteรานคา

ออนไลน ดังแสดงในตารางท่ี 1.1   

 

ตารางท่ี 1.1: รานคาออนไลน 10อันดับ และจํานวนผูเขาใช มกราคม ป 2558 

 

ชื่อเว็บไซด จํานวนผูเขาใชตอเดือน 

Lazada 20,100,100 

WeloveShopping 6,200,000 

Tarad 3,900,000 

Zalora 2,300,000 

Ensogo 1,600,000 

Cdiscount 1,200,000 

J.I.B. 1,200,00 

Central.co.th 790,000 

iTrueMart 780,000 

Munkong Gadget 680,000 

 

ท่ีมา: Terence Lee.  (2013).  10 ecommerce sites in Thailand you need to sell on right 

now.  Retrieved  from  https://www.techinasia.com/10-ecommerce-sites-

thailand-selling. 

 

สําหรับธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจประเภทบริการอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดจํานวน

มากใหแกผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ  แตเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนสูงและเปนการลงทุนระยะ

ยาว ซ่ึงธุรกิจประเภทนี้จะประสบความสําเร็จไดจริงหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับการบริหารการจัดการของ

ผูประกอบการ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2559) ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2F&ei=xHv9VIDbONeSuATCooKACA&usg=AFQjCNEKkjk129yyZ9UL3rebrMFAz-Rn2w&bvm=bv.87611401,d.c2E
http://www.google.co.th/aclk?sa=l&ai=CezZ113v9VOrkO8vQuASf_YHoC8zs7r8GnIyyxdIBnZauoykIABABYP3Nm4aIIKABxM3m2QPIAQGpAiFbiLzWfGA-qgQiT9D-dH6Z3oRU6ogq9QMniuBl3jJ9KrWSPs8X8425pucb3roFEwjTzMvXjZvEAhWOG44KHbReADbKBQCAB6SymSaQBwGoB6a-G9gHAQ&ei=13v9VJOFNo63uAS0vYGwAw&sig=AOD64_2ZbWMduYhGW1rFnX0xT2lohovy6w&rct=j&q=&sqi=2&ved=0CBwQ0Qw&adurl=http://portal.weloveshopping.com/
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http://www.jib.co.th/
http://www.central.co.th/
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http://www.munkonggadget.com/
https://www.techinasia.com/10-ecommerce-sites-thailand-selling
https://www.techinasia.com/10-ecommerce-sites-thailand-selling
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ภาพท่ี 1.1: การกระจายคาใชจายจากนักทองเท่ียวเขาสูธุรกิจโรงแรม 

             

 

 

ท่ีมา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย การแขงขันธุรกิจโรงแรม.  (2559).  สืบคนจาก

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEA

nalysis/Documents/SMEHotelStrategy2016.pdf. 

 

ในปจจุบันระบบออนไลนไดเขามามีสวนรวมในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงแรมจําเปนตองใช

เก่ียวกับออนไลนมากข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการแขงขันสูงของธุรกิจโรงแรม พัฒนาชองทางการขาย

หองพักเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคาไดจํานวนมากข้ึน และปรับตัวใหทันเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ เนื่องจากมี

อัตรานักทองเท่ียวเพ่ิมจํานวนมากข้ึนจึงทําใหธุรกิจโรงแรมในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงมากข้ึน จึงทํา

ใหการใชออนไลนจําเปนตอธุรกิจโรงแรม ไมใชแคเพียงหนาเว็บไซดแคเพียงอยางเดียว แตลูกคา

สามารถเขาถึงไดงายโดยผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน  ทําใหสะดวก รวดเร็ว เขาถึงขอมูลเก่ียวกับ

โรงแรมไดมากข้ึน ทุกสถานท่ีและทุกเวลา ทําใหบริการลูกคาเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น แอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟน จึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีใชเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจ ในขณะท่ีรูปแบบธุรกิจท่ีบริษัทเปน

ตัวกลางเชื่อมโยงโดยการใชแอพพลิเคชั่นระหวาง เจาของท่ีพัก สถานท่ีใหบริการไดแกโรงแรม หรือท่ี

พัก และลูกคาท่ีตองการเขาพักหรือใชบริการ ไดเขามาในวงจรธุรกิจของธุรกิจโรงแรมรวมถึงธุรกิจการ

ทองเท่ียว ไดแก AirBNB Traveloka Hotel.com และอ่ืนๆ เปนตน โดยธุรกิจดังกลาวจะไดรับ
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ผลประโยชนรวมกันกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมหลายแหงไดเขารวมและมีการใช แอพพลิเคชั่นจอง

ท่ีพัก เพ่ือเพ่ิมลูกคาใหใชบริการมากข้ึน ซ่ึงทําใหเพ่ิมรายไดและยอดขายไดมากข้ึน ภายใตเง่ือนไขท่ี

ตกลงกันไวระหวางบริษัท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2559) 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแนวโนมผูใชออนไลนจะมีมากข้ึน อินเตอรเน็ทและแอพพลิเคชั่นจองท่ี

พักจะมีความสําคัญตอธุรกิจโรงแรมและเปนท่ีรูจักของทุกคนมากเพียงใด แตก็ยังมีคนบางกลุมท่ีไม

เลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักเพราะคนกลุมนั้นรูสึกวาไมมีความจําเปนตองใช แอพพลิเคชั่นไมมี

ความนาสนใจในการใชงาน หรือผูใชไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในการใชงาน จึงไมเลือกใช เปน

ตน จากผลสํารวจพบวา บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยมีแอพพลิเคชั่นท่ีไมแอคทีฟ 77%ใน72ชั่วโมง 

มีความเปนไปไดวาแอพอาจถูกลบออกจากเครื่องแลว และมีผูใชไมดาวโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช  จึง

ทําใหมีผูใชแอพลดลงเฉลี่ยถึง90% ใน30วัน ทําใหคนไมใชแอพพลิเคชั่นและใชออนไลนนอยลง

(Chen, 2017)     

ในทางกลับกัน เปนท่ีนาศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีสงผลใหคนเลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก ซ่ึง

ในความเปนจริงมีปจจัยท่ีทําใหเกิดผลลัพธนี้เปนจํานวนมาก เชน ปจจัยการรับรูสิ่งท่ีเปนประโยชน 

หรือ Perceived Usefulness (Venkatesh & Davis, 1989, 2008) ปจจัยดานการรับรูตนทุน หรือ 

Perceived costs (Hauser & Wernerfelt, 1990) ปจจัยการรับรูการควบคุมพฤติกรรม หรือ 

Perceived behavioural control (Ajzen, 1991) และปจจัยดานความวิตกกังวล (Lu & Su, 2009) 

เปนตน 

ในขณะท่ีผูวิจัยมีความสนใจ ถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเขาใจของผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะ

ของแอพพลิเคชั่นท่ีมีความสัมพันธกับความงายตอการใชงาน และประโยชนจากการใชเพ่ือใหเขาใจ

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอการรับรูเก่ียวกับการใชแอพพลิเคชั่น ในขณะเดียวกันผูวิจัย

มองวาในการใชแอพพลิเคชั่นจะมีผลมาจากความรูและประสบการณของผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการ

ใชแอพพลิเคชั่นหรือไมอยางไร ในขณะเดียวกันการใชแอพพลิเคชั่นนั้น ผูบริโภคมีการรับรูถึงความ

เสี่ยงอยางไร เนื่องจากไดมีการศึกษาผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยง เชน Forsythe & Shi (2003) เขา

มาศึกษาถึงการท่ีผูบริโภคจะมีทัศนคติและพฤติกรรมตอการใชเทคโนโลยีท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจท่ี

จะใชในท่ีสุด ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําประเด็นเรื่องการรับรูความเสี่ยงเขามาใชในการศึกษาครั้งนี้   

 นอกจากนี้ยังพบวามีการศึกษามากมายท่ีสรุปถึงความสัมพันธในลักษณะของการสงผล

ระหวางกันของคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และการ

รับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น และ

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน  

ในเขตกรุงเทพมหานครในท่ีสุด อาทิ  Kesharwani (2011); Bisht (2011); Hassan (2014); Kouser 

(2014) และ Abbas (2014)      
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ท้ังนี้ผลการศึกษานาจะมีประโยชนตอการขยายผลการศึกษาไปสูธุรกิจประเภทตางๆ ซ่ึงใน

ท่ีนี้ผูวิจัยเลือกท่ีจะใชธุรกิจโรงแรมเพราะเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตเร็วและมีการแขงขันสูง และในธุรกิจ

ประเภทนี้ในปจจุบันมีการใชแอพพลิเคชั่นในการเขาถึงขอมูลระหวางธุรกิจโรงแรม ธุรกิจตัวแทนท่ี

จัดทําแอพพลิเคชั่นและลูกคา ซ่ึงผูวิจัยตองการทราบวาเม่ือผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ี

พักโดยผานแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักนั้น ปจจัยดานคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และการรับรูความเสี่ยง จะสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น และพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นอยางไร และในขณะเดียวกันผูวิจัยตองการทราบ

วาปจจัยทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น จะสงผลอยางไร

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1.เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรม

ในการใชแอพพลิเคชั่น 

2.เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมใน

การใชแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.ทําใหทราบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรม

ในการใชแอพพลิเคชั่น 

2.ทําใหทราบความสัมพันธระหวางระหวางคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพัก

โดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ทําใหทราบความสัมพันธระหวางทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมใน

การใชแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ทําใหผูประกอบการนําผลการวิจัยไปปรับใชกับธุรกิจจองท่ีพักได เพ่ือใหกลุมผูใชสนใจใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นเพ่ิมมากข้ึน แลวจึงนําไปสรางกลยุทธในการทําธุรกิจตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรของการศึกษาซ่ึง

ผูวิจัยไดทํางานสืบคน จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตางๆ เพ่ือนํามากําหนด

สมมุติฐาน  

 

2.1 ความหมายของตัวแปรในงานวิจัย 

 

คุณลักษณะของแอพพลิเคช่ัน (Application Online Characteristics)  

หมายถึง ลักษณะโดยเฉพาะของแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักในแตละแอพพลิเคชั่น ท่ีไมเหมือนกันหรือมี

ความแตกตางกันซ่ึงแบงแยกความแตกตางตามคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นหลักๆออกเปน 2

ประเภท ไดแก  

1.ความงายตอการใช (Ease of use)  คือ การใชงานแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักท่ีมีข้ันตอน และ

กระบวนการใชงาน ท่ีไมยุงยาก ลดความสับสนในการใชงาน  ทําใหเกิดความสะดวก และหากยิ่งใช

งานงายมากเทาไร ยิ่งสะดวกตอผูใชมากเทานั้น 

2.ประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก (Usefulness) คือ การท่ีผูใชงาน

ไดรับสิทธิประโยชนตางๆจากการใชงานแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก  

 

 2.2 องคประกอบของตัวแปรแตละตัวท่ีนํามาสรางแบบสอบถาม 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับรูความงายตอการใช 

Davis (1989) กลาววา การรับรูความงายตอการใช (Perceived Ease of use) คือ กรอบ

แนวคิดท่ีประเมินผลทางจิตใจเฉพาะบุคคลท่ีสงผลเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีใหมๆ    

 Dellaert & De Ruyter (2004) ไดศึกษาพ้ืนฐานของสิ่งท่ีนาสนใจของนักวิจัยหลายๆทาน 

ในการตรวจสอบสิ่งท่ีสงผลตอการซ้ือออนไลนในอเมริกาและยุโรป โดยอธิบายวา การรับรูสิ่งท่ีเปน

ประโยชน การรับรูความงายตอการใช  และการับรูความสนุก สงผลกระทบตอทัศนคติของลูกคา  

และความตั้งใจในการซ้ือสินคาออนไลน ท่ีมาจากปจจัยภายนอก เชน อุปนิสัยลูกคา ปจจัย

สถานการณ คุณลักษณะของสินคา   ประสบการณการซ้ือสินคาออนไลนในอดีต และความไววางใจ

ในการซ้ือสินคาออนไลน 
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สรุป การรับรูดานความงายในการใช (Perceived Ease of use) คือ การรับรูความสะดวก

ตอการใชงาน หรือการรับรูความงายตอการใชงาน โดยข้ึนกับคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีใชงาน และ

ทักษะพ้ืนฐานพ้ืนฐานของผูใชงาน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับรูส่ิงท่ีเปนประโยชน 

Davis (1989) กลาววา การรับรูสิ่งท่ีเปนประโยชน (Perceived Usefulness) คือ ระดับ

ความเชื่อของคนท่ีแตกตางกัน เพ่ือทําใหสิ่งท่ีเขาตองปฏิบัติบรรลุเปาหมายและไดรับประโยชนจากสิ่ง

ท่ีเขาเลือกปฎิบัติ  

Venkatesh & Bala (2008) และ Davis (1989) กลาววา การรับรูสิ่งท่ีเปนประโยชน 

(Perceived Usefulness) คือ คุณประโยชนท่ีถูกคาดหวังใหเกิดข้ึน มากกวาเดิมเม่ือไดรับเทคโนโลยี

ท่ีกาวหนาและทันสมัย ซ่ึงมีความหมายและเกิดผลกระทบเชิงบวก 

Venkatesh & Davis (1996) กลาววาการยอมรับเทคโนโลยีของผูใช มาจากปจจัยภายนอก

คือ การยอมรับการใชงานท่ีงาย(Perceived Ease of use) และ การยอมรับประโยชนจากการใชงาน

(Perceived Usefulness)    ซ่ึงท้ัง2สวนนี้ สงผลตอ พฤติกรรมการใช และนําไปสู การใชระบบ

เทคโนโลยีไดเปน โดยท่ีท้ังPerceived Ease of use และ Perceived Usefulness เปนสวนหนึ่งท่ีมา

จากTAM (Technology Acceptance Model Theory)  คือ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี   

Karjaluoto, Lehto, Leppäniemi & Jayawardhena (2008) คนพบวาการรับรูสิ่งท่ีเปน

ประโยชน ของการสื่อสารไรสาย อธิบายไดถึง ทัศนคติท่ีมุงตรงตอ สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี   

สรุป การรับรูดานประโยชน (Perceived Usefulness)  คือ การรับรูสิ่งท่ีใชแลวสามารถทํา

ใหเกิดประโยชนข้ึนแกผูใชได ซ่ึงระดับการรับรูประโยชนจะข้ึนอยูกับความแตกตางของแตละบุคคล

คน และสิ่งท่ีใชงานเพ่ือใหเกิดประโยชน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความรูและประสบการณดานแอพพลิเคช่ัน  

Li & Zhang (2002) คุณลักษณะของลูกคา เชน ความรูและประสบการณในการใช

เทคโนโลยีมีสวนเก่ียวของโดยอุปนิสัยสวนบุคคลแตละบุคคลท่ีมีความเฉพาะตัวซ่ึงมาจาก ความรูและ

ประสบการณจากอินเตอรเน็ต และ สภาพแวดลอมทางสังคมของแตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน 

Al-Gahtani & King (1999) การยอมรับเทคโนโลยี เชน แอพพลิเคชั่นใหม บงบอกถึง 

ทัศนคติของผูใชแอพพลิเคชั่น ท่ีนําไปสู การนําเทคโนโลยีไปใชเปน  ซ่ึงหมายถึงความรูและ

ประสบการณในการใชเทคโนโลย ีสงผลตอ ทัศนคติ ท่ียอมรับการใชจนพัฒนาใหเกิดการเรียนรูและใช

เทคโนโลยีเปนมากข้ึน  
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Ellisavet (2011) คุณลักษณะของลูกคา หรือ ลักษณะเฉพาะของลูกคา สงผลตอ การ

ยอมรับการซ้ือสินคาออนไลน ในบริบทของสินคาท่ีมีความแตกตางกันของแตละประเภทสินคา  

สรุป ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น คือ ความรูความเขาใจในการใช

แอพพลิเคชั่น ซ่ึงจะมีความเขาใจมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีไดจากอินเตอรเน็ต 

และการสะสมการรับรูจากสภาพแวดลอมทางสังคมในอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับรูความเส่ียง 

Gupta & Kim (2010) กลาววา การรับรูความเสี่ยง คือ การรับรูของผูบริโภค ท่ีเก่ียวกับ

ความวิตกกังวล และเกิดผลลัพธท่ีอันตรายตอการดําเนินธุรกิจของผูคาขาย  

 Chang, Cheung & Lai (2005) และ Miyazaki & Fernandez (2001) กลาววา การรับรู

ความเสี่ยง  จะเกิดข้ึนตามพฤติกรรมการซ้ือออนไลน  บงบอกถึงความเสี่ยงสวนบุคคล ความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัย  

นัยสําคัญของการรับรูความเสี่ยง  ถูกแบงออกเปน4 ประเภท ดังนี้ 

 1.ความเสี่ยงเก่ียวกับสินคา   คือ สินคาไมไดอยูในสภาพสมบูรณ หรือ ไมตรงตามลักษณะ

ปกติของสินคา  เชนสินคาชํารุด สินคามีตําหนิ สินคาไมสามารถใชงานไดตามมาตรฐานของสินคา              

 2.ความเสี่ยงเก่ียวกับความผิดพลาดในการชําระเงินผานเครดิตการด คือ การจายเงินเพ่ือซ้ือ

สินคา ดวยบัตรเครดิต แตเกิดปญหาในกระบวนการชําระเงินไปแลว เชน ผิดพลาดท่ีระบบการชําระ

เงิน คือผูซ้ือจายแลวแตเงินไมถึงผูขาย  

3. ความเสี่ยงดานความไมแนนอน คือ ความไมแนนอนท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน เชน ผูซ้ือจายเงินซ้ือ

แลวแตไมไดรับสินคาภายในเวลาท่ีกําหนด อาจเพราะสินคาตกหลน หรือ ผูขายไมจัดสงสินคาใหผูซ้ือ 

4. ความเสี่ยงดานความวิตกกังวลในระบบรักษาความปลอดภัย คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการ

ถูกโกง ถูกหลอกหลวงจากมิจฉาชีพ จากการซ้ือขายสินคา  

 Forsythe & Shi (2003) กลาววา เม่ือลูกคาอยูในกระบวนการซ้ือสินคาออนไลนผานระบบ

อินเตอรเน็ต  ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย และ ดานความนาเชื่อถือ ไดถูกรวมเขากับความเสี่ยง

ดานจิตใจแลวจึงสรุปแยกจําแนกออกมา เปนการรับรูความเสี่ยง4 ดาน ดังนี้  

  1. ดานการเงิน Financial ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับเงิน การชําระสินคาและบริการไปแลวแตเกิด 

ความผิดพลาด 

2. ดานสินคา product ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสินคา เชนผูซ้ือไดรับสินคาท่ีผิดพลาด มีสภาพ

ไมสมบูรณ  
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3. ดานจิตใจ psychological ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแตละคน ตามความ

นึกคิดและประสบการณของลูกคาท่ีแตกตางกัน    

4. ดานเวลา และความสะดวก time and convenience. ความเสี่ยงท่ีทําใหไมทันเวลา ใน

การสง สินคา ทําใหลูกคาเสียเวลาและไมเกิดความสะดวก 

สรุป การรับรูดานความเสี่ยง (Perceived risk) คือ การรับรูของผูบริโภค ท่ีเก่ียวกับความ

วิตกกังวลหรือรูสึกไมปลอดภัยในกระบวนการข้ันตอนการซ้ือสินคาและบริการออนไลน ผานระบบ

อินเตอรเน็ต หมายถึง การรับรูความเสี่ยง ท่ีเก่ียวกับจองท่ีพักโดยแอพพลิเคชั่นท้ังกระบวนการ โดย

ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดของข้ันตอนการไดรับบริการของลูกคา 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคช่ัน 

Parboteeah, Valacich & Wells (2009) กลาววา Site influence คือ คุณสมบัติท่ีให

อารมณเชิงบวก ท่ีใหความสนุกความเพลิดเพลินกับลูกคาท่ีเขาชมเว็ปไซต  เก่ียวของกับการเติมเต็ม

เปาหมายของลูกคาเพ่ือใหเห็นถึงการทําธุรกรรมทางเงินท่ีปลอดภัย ในการซ้ือขายสินคาในระบบ

ออนไลน เพ่ือใหเกิดทัศนคติเชิงบวก และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 

ภัทราวดี วงศสุเมธ (2556) ไดกลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ การแสดงพฤติกรรมของ แตละ

บุคคล (Individual Behavior) คือ ความตั้งใจเชิง พฤติกรรม (Behavioral Intention) ซ่ึงไดรับ

ผลกระทบหรือ แรงผลักดันจาก ทัศนคติ (Attitude) และ บรรทัดฐานทางสังคม(Subjective Norm)  

โดยเปนแนวคิดสวนหนึ่งของTRA  The Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen; 1975)   

Fishbein & Ajzen (1975) อางใน ภัทราวดี วงศสุเมธ (2556) อธิบายถึงความสัมพันธระหวาง 

ทัศนคติ ความตั้งใจ การตัดสินใจ วาทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจกระทํา เชน ลงมือทํา การเลือกใช

สินคา และการซ้ือสินคาออนไลน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพ้ืนฐานในทฤษฎีTRA 

 Karjaluoto, et al. (2008) และ Soroa-Koury & Yang (2010) ทัศนคติท่ีมุงไปสูการรับสื่อ

โฆษณาในโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีความจําเปน และมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอ สําหรับเฉพาะบุคคลท่ีใช 

Dellaert & De Ruyter (2004)  ไดศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีTAM ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจของ

นักวิจัยหลายๆทาน ในการตรวจสอบสิ่งท่ีสงผลตอการซ้ือออนไลนในอเมริกาและยุโรป  การรับรูสิ่งท่ี

เปนประโยชน การรับรูความงายตอการใช  และการับรูความสนุก สงผลกระทบตอทัศนคติของลูกคา  

และความตั้งใจในการซ้ือสินคาออนไลน ท่ีมาจากปจจัยภายนอก เชน อุปนิสัยลูกคา ปจจัย

สถานการณ คุณลักษณะของสินคา   ประสบการณการซ้ือสินคาออนไลนในอดีต และความไววางใจ

ในการซ้ือสินคาออนไลน 
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 สรุป ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น คือ กระบวนการทางความคิด กอนการลงมือทํา 

หมายถึงกระบวนทางความคิดท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น มีทิศทางท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ ซ่ึงสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการแอพพลิเคชั่นนั้นๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคช่ัน 

Fishbein & Ajzen (1975) อางใน ภัทราวดี วงศสุเมธ (2556) กลาววา การกระทําตามหลัก

เหตุผลพฤติกรรมโดยท่ัวไป ของมนุษยวา  พฤติกรรมและการกระทําทุกอยางของมนุษยเกิดจากการ

ใช เหตุผลและขอมูลประกอบการตัดสินใจวาจะกระทําหรือไม กระทําสิ่งใด ดังนั้นการทํานาย

พฤติกรรมของมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของหรือสงผลตอการตัดสินใจของ มนุษย  

Seddon (1997) กลาววา TAM คือทฤษฎีท่ีถูกพัฒนามาจาก The Theory of Reasoned 

Action.หรือ TRA  เพ่ืออธิบายหรือคาดการณตัวแปรท่ีสงผลกระทบตอการใชเทคโนโลยี และท้ังการ

รับรูความงายตอการใช (Perceived Ease of use) และการรับรูสิ่งท่ีเปนประโยชน (Perceived 

Usefulness) คือสวนหนึ่งของTAM  ซ่ึงท้ัง2 องคประกอบนี้ สงผลตอ ทัศนคติ และ พฤติกรรม ท่ี

แตกตางกันของบุคคล   ซ่ึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมการใชระบบของเทคโนโลยี  

Jeong, Oh & Gregoire (2003) กลาวถึงผลวิจัยเว็บไซต โรงแรมวาหากในการเขาชมเว็ป

ไซตครั้งแรกของลูกคา แลวไมสามารถคนหาขอมูลท่ีลูกคาตองการได อัตราการจองโรงแรมของลูกคา

ท่ีควรจะเปนตามปกติ จะลดลงอยางมาก  เปนสิ่งสําคัญดานความพึงพอใจของลูกคาท่ีเก่ียวของกับ 

พฤติกรรมในการใชบริการ สงผลตอ ความตั้งใจในการซ้ือสินคาและใชบริการ   

สรุป พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นคือ พฤติกรรมการใชเลือกบริการดวยแอพพลิเคชั่น ซ่ึงมี

ลักษณะการกระทํา ท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล ข้ึนอยูกับวาบุคคลนั้น ไดรับอิทธิพลมาจาก ปจจัย

ตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรม เชน ความรูและประสบการณท่ีแตกตางกัน เปนตน 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคช่ันบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Hausman & Siekpe (2008) กลาววา Purchase decision คือ การตัดสินใจซ้ือมีท่ีมาจาก

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีข้ึนอยูกับประสบการณซ้ือสินคาและบริการออนไลน ของลูกคา    

 Mao (2010) คนพบวาความไววางใจในระดับสูงทําใหขอมูลของเว็ปไซตกลับมามี

ความสําคัญและสงผลกระทบตอการตัดสินใจและความตั้งใจซ้ือสินคาและบริการของลูกคา 
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สรุป การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เนื่อง

ดวยปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของแอพพลิเคช่ัน   

Phelan, Christodoulidou, Countryman & Leonard (2011) ศึกษาและทําวิจัยเรื่อง  

To book or not to book: the role of hotel web site heuristics เพ่ือวิเคราะหกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของลูกคา  ผลการวิจัยกลาววา  รูปภาพบนWebsite เปนตัวแปรดานคุณลักษณะของ

เว็บไซตท่ีสําคัญท่ีสุด  จากการประเมินผลการวิจัยมีลูกคาถึง70% ใหความสําคัญมากกับการตอบรับ

เพ่ือจองหองพักกับทางโรงแรม โดยมีความคิดเห็นของลูกคาสวนใหญ3ประเด็นสําคัญ คือ1.รูปภาพใน

เว็บไซตควรมีรูปภาพ หองพัก ภายในหอง ลักษณะหอง ใหชัดเจน 2. ตําแหนงการวางรูปภาพ ใน

เว็บไซตเพ่ือใหลูกคาเห็นรูปภาพไดสะดวก 3.การตอบรับท่ีมีคุณภาพจากลูกคา เปนตัวชี้วัดไดจากภาพ

ท่ีอยูบนเว็บไซต   

 งานวิจัยนี้เก่ียวของกับตัวแปร คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กับ ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่นพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น สงผลตอ ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

Kim, Park & Morrison (2008) ไดกลาวถึง การไดรับการยอมรับของสมารทโฟนในปจจุบัน

ท่ีมีมากข้ึน สงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม ทําใหลูกคาท่ีใชสมารทโฟนมีโอกาสเขาถึงการจองโรงแรม

และใชบริการมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น 

ประโยชนจากการใชงาน(usefulness) และ ความงายท่ีสะดวกในการใช (ease of use) รวมถึง

บทบาทของเทคโนโลยีท่ีใชในการคนหาขอมูล  งานวิจัยนี้เก่ียวของกับ ความงายท่ีสะดวกในการใช 

(ease of use) กับ การจองโรงแรมและใชบริการมากข้ึน พบวา ความงายท่ีสะดวกในการใช (ease 

of use) สงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองโรงแรม 

Kwon, Stephanie & Blum (2013) ศึกษาและทําวิจัยเรื่อง Mobile applications in the 

hospitality industry ผลงานวิจัยกลาววา  Mobile applications ท่ีมีคุณลักษณะท้ังEase of use 

ท่ีใชงานงาย และUsefulnessคือใชแลวเกิดประโยชน  เชนขอมูลขาวสารตางๆในการจองโรงแรม 

ความสนุกในการใชงาน เปนตน สงผลตอความตั้งใจในการดาวโหลด applicationsนั้นมาใชงาน 

งานวิจัยดังกลาวเก่ียวของกับตัวแปร คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กับ การตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น พบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น สงผลตอ การตัดสินใจ

เลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น 

http://www.emeraldinsight.com/author/Virginia+Phelan%2C+Kelly
http://www.emeraldinsight.com/author/Christodoulidou%2C+Natasa
http://www.emeraldinsight.com/author/Countryman%2C+Cary+C
http://www.emeraldinsight.com/author/Mo+Kwon%2C+Jun
http://www.emeraldinsight.com/author/Blum%2C+Shane+C
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูและประสบการณดานแอพพลิเคช่ัน  

Cardon & De Valck (2009); Xiang & Gretzel (2010) และ Sigala (2012). กลาววา 

Social media เจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนสงผลตอจํานวนอุตสาหกรรม  และบทบาทของMobile 

Application ทําใหเกิดการเลือกตลาดท่ีกวางขวาง ระบบขอมูล พฤติกรรมผูบริโภค และวรรณกรรม

การทองเท่ียว  

Kim, et al. (2008) ไดกลาวถึง การไดรับการยอมรับของสมารทโฟนในปจจุบันท่ีมีมากข้ึน 

สงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม ทําใหลูกคาท่ีใชสมารทโฟนมีโอกาสเขาถึงการจองโรงแรมและใชบริการ

มากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น 

งานวิจัยนี้เก่ียวของกับตัวแปร ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น กับ พฤติกรรม

ผูบริโภค พบวาความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น สงผลตอ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรับรูความเส่ียง 

Zhao, Wang, Guo & Law (2015) ศึกษาและทําวิจัยเรื่อง The influence of online 

reviews to online hotel booking intentions. ผลการศึกษาพบวา Social Media ตางๆ ไดแก 

TripAdvisor, Facebook, Instagram, Twitter  สงผลกระทบผานการถายทอดดวย Review จาก 

Social Media ทําใหมีอิทธิพลสูงและ สงผลตอการตัดสินใจจองท่ีพักและ โรงแรม โดยข้ึนอยูกับ 

Review ของ Social Media เหลานี้หาก Reviewมีผลตอบรับท่ีไมดี กลุมลูกคาจะรูสึกกังวลใจ และ

ไมตัดสินใจจองโรงแรม หรือท่ีพักนั้นๆ  

งานวิจัยนี้เก่ียวของกับตัวแปร การรับรูความเสี่ยง กับ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพัก

โดยใชแอพพลิเคชั่นโรงแรม  พบวา การรับรูความเสี่ยง สงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพัก

โดยใชแอพพลิเคชั่น 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคช่ัน 

U. J. Sethi & R. S. Sethi (2016). ศึกษาทําวิจัยเรื่อง Impact of internet usage 

riskiness attitude towards website safety, online shopping convenience on online 

purchase intention. ผลการศึกษาพบวา ตองออกแบบเว็บไซตใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา 

เชนระบบการจายเงินท่ีสะดวกและปลอดภัย ตองมีขอมูลท่ีครบถวนมีความชัดเจนมากพอ เพ่ือให

ลูกคาสามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง และมุมมองท่ีดีของลูกคาท่ีมีตอเว็บไซตจะทําใหเกิด

ทัศนคติท่ีดี และสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน งานวิจัยนี้เก่ียวของกับตัวแปร ทัศนคติใน
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เรื่องการใชแอพพลิเคชั่น พบวา ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคช่ัน   

Nwaizugbo & Ifeanyichukwu (2016) ศึกษาและทําวิจัยเรื่อง Understanding 

consumers’behaviour Towards online shopping: A study of online shoppers in 

Anambra State. ผลการศึกษาพบวา การซ้ือสินคาออนไลน มีอิทธิพลมาจาก พฤติกรรมของลูกคา

ท่ีมาจาก ประสบการณในอดีต พฤติกรรมการซ้ือครั้งแรก แรงจูงใจในการซ้ือสินคา เปนตน หาก

พฤติกรรมในซ้ือครั้งแรกเปนเชิงบวก ก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนตอไป และ

ตัดสินใจซ้ือสินคาไดดวยตนเอง งานวิจัยนี้เก่ียวของกับ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น กับ การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ี

พักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคช่ันบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Eleftherios & Barbara (2017) ศึกษาทําวิจัยเรื่อง The influence of social media on 

the consumers’ hotel decision journey ผลการศึกษาพบวาการตัดสินใจเลือกจองโรงแรมของ

ลูกคาหรือกลุมนักทองเท่ียว มีอิทธิพลมาจาก สื่อสังคมโลกออนไลน เปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจของลูกคา เพราะทําใหเกิดความคิดเชิงลบ และความคิดเชิงบวกไดจากขอมูลท่ีปลอย

ออกมาจากสื่อสังคมโลกออนไลน งานวิจัยนี้เก่ียวของกับ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กับ ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น พบวาทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพัก

โดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Varkaris%2C+Eleftherios
http://www.emeraldinsight.com/author/Neuhofer%2C+Barbara
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2.4 สมมุติฐาน  

 

ผลท่ีไดจากการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนนําไปสูการตั้ง

สมมุติฐานเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรู

และประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น กับ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี1 คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น (Venkatesh & Bala, 2008; Davis, 

1989; Karjaluoto, et al., 2008 และ Seddon, 1997) 

สมมุติฐานท่ี2 คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น (ภัทราวดี วงศสุเมธ, 2556; Kwon, 

Bae & Blum, 2013; Venkatesh & Davis, 1996; Chang, et al., 2005 และ Miyazaki & 

Fernandez, 2001)  

สมมุติฐานท่ี3 ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร (Parboteeah, et al., 2009; U. J. Sethi & R. S. Sethi, 2016; 

Nwaizugbo & Ifeanyichukwu, 2016 และ Jeong, et al., 2003) 

สมมุติฐานท่ี 4 คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Hausman & Siekpe, 2008; Kim, et 

al., 2008; Schlosser, et al., 2006; Dellaert & De Ruyter, 2004; Phelan, Christodoulidou, 

Countryman & Leonard, 2011; Kim, et al., 2008; Kwon, Stephanie & Blum, 2013; U. J. 

Sethi & R. S. Sethi, 2016 และ Eleftherios & Barbara, 2017) 
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2.5 กรอบแนวคิด  

 

ภาพท่ี 2.1: กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ 

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง โดยมีทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นเปนตัวแปรค่ันกลาง ท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของ

แอพพลิเคช่ัน 

(Application 

Online 

Characteristics) 

      ความงายตอการใช 

       ประโยชนที่จะไดรับ  

จากการใชแอพพลิเคชั่น

จองที่พัก 

ความรูและ

ประสบการณดาน

แอพพลิเคชัน่ 

(Application 

Knowledge and 

Experience Adoption 

Method) 

 

การรับรูความ

เส่ียง    

(Percieved Risk) 

 

 

ทัศนคติในเรื่องการ

ใชแอพพลิเคช่ัน 

 (Attitude to use) 

 

พฤติกรรมในการ

ใชแอพพลิเคช่ัน 

(Behavior to 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ

จองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

ของประชาชน ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

(Decision Making to use 

Application on Mobile 

Phone for Room 

Reservation of People in 

Bangkok District Area) 
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กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กับ 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น (Venkatesh & Bala, 2008; Davis, 1989; Karjaluoto, et al., 

2008 และ Seddon, 1997) คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กับ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

(Venkatesh & Davis, 1996) ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น กับ พฤติกรรม (Kwon, 

Stephanie & Blum, 2013) การรับรูความเสี่ยง กับ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น  

(Chang, et al., 2005 และ Miyazaki & Fernandez, 2001) พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น กับ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร (Nwaizugbo & Ifeanyichukwu, 2016 และ Jeong, et al., 2003) ทัศนคติใน

เรื่องการใชแอพพลิเคชั่น กับ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (U. J. Sethi & R. S. Sethi, 2016) ความรู

และประสบการณดานแอพพลิเคชั่น กับ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Kim, et al., 2008)  

และ การรับรูความเสี่ยง กับ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (Gupta & Kim, 2010 และ Eleftherios & 

Barbara, 2017) 
 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 บทนี้ไดอธิบายถึงข้ันตอนการทําวิจัย วิธีเก็บขอมูล ตัวแปรท่ีในการทําวิจัย เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง และสถิติท่ีใชในการศึกษา ดังกลาวตอไปนี้ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย  ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีตัวแปรท่ีจะศึกษา ไดแก 

 

1. ตัวแปรตาม   คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน   

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต กรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรอิสระ คือ 1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

                          2. ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น   

    3. การรับรูความเสี่ยง 

 3. ตัวแปรคั่นกลาง 1. ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

    2. พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

 

3.2 ประชากร และตัวอยาง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

1. ประชากร คือ กลุมเปาหมายท่ีอยูในวัยทํางาน ผูใหญ จนถึงผูสูงอายุวัยเกษียณ เนื่องจาก

เปนกลุมเปาหมายท่ีสรางรายไดดวยตนเองได มีอํานาจในการซ้ือไดจริง เพราะมีรายไดและรายจาย 

และตองมีการใชจายและการหมุนเวียนเงิน ในชีวิตประจําวัน 

2. ตัวอยางท่ีเลือกมาศึกษา เลือกจากประชากรท่ีเปนวัยทํางาน ผูใหญ จนถึงผูสูงอายุวัย

เกษียณ และไดมีข้ันตอนในการเลือกตัวอยางตอไปนี้ ขนาดของตัวอยางมีจํานวน  220 คน ซ่ึงไดจาก

การใชโปรแกรม จีสตารเพาเวอร (G*Power) (Cohen, 1992) ท่ีคํานวณกลุมตัวอยางออกมาได

ท้ังหมด 212 คน ท่ีมีคาความคลาดเคลื่อน 0.85 และคาความผิดพลาด 0.15 แตผูวิจัยทําการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 220 คน เนื่องจากเผื่อกลุมตัวอยางไวเพ่ือปองการตกขาดบกพรอง 

และใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางครบถวน  

3. ผูวิจัยไดดําเนินการเลือกตัวอยางดวยการใชวิธีการท่ีไมคํานึงถึงความนาจะเปน  

ไดแก การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้คือ 

  1. หาจํานวนตัวอยางท้ังหมด และกําหนดคุณสมบัติในท่ีนี้คือ วัยทํางาน ผูใหญ 

จนถึงผูสูงอายุวัยเกษียณ 
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  2. แบงขนาดตัวอยางเปนกลุมตางๆ ไดแก กลุมพนักงานบริษัท กลุมขาราชการ 

กลุมรัฐวิสาหกิจ และ กลุมนักธุรกิจ 

  3.กําหนดสัดสวนจํานวนตัวอยางจากแตละกลุม  

ผูวิจัยไดแบงสัดสวนของตัวอยางแตละกลุมตัวอยางท่ีไดจากตัวอยางท่ีกําหนดซ่ึงผูวิจัยไดแบง

สัดสวนโดยเทากันทุกกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมสามารถทราบไดวาจํานวนประชากรของแตละกลุม

ตัวอยางมีจํานวนจริงท้ังหมดเทาไร ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดใหสัดสวนจํานวนตัวอยางจากแตละกลุม  

เทาๆกันทุกกลุม คือจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 220 ตัวอยาง จึงไดสัดสวนจํานวนตัวอยางโดยแบงเปน

ท้ังหมด 4กลุมตัวอยาง โดยมีกลุมละ 55 ตัวอยาง เทากันทุกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1: กลุมตัวอยางแบงตามประเภทของอาชีพ  

 

ชื่อกลุม จํานวนตัวอยาง 

1. กลุมพนักงานบริษัท 55 

2. กลุมขาราชการ 55 

3. กลุมรัฐวิสาหกิจ 55 

4. กลุมนักธุรกิจ 55 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

 

เครื่องมือท่ีผูวิจัยใชสําหรับการศึกษา คือ แบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสราง

แบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของคําถามท่ีอยูในแบบสอบถาม และหาความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถามเพ่ือพิจารณาวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจตอคําถามในแบบสอบถามตรงกัน และ

มีเนื้อหาครบถวนท่ีจะใชสอบถาม ท้ังนี้การดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 

1. การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามโดยเริ่มจากการทบทวน

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือพิจารณาวาตัวแปรท่ีจะตองนํามาสรางแบบสอบถามมีเรื่องใดบาง ซ่ึง

ในท่ีนี้ตัวแปรท่ีจะนํามาสรางคําถามมีความครบถวนท้ังตัวแปรตาม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย

ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  การ

รับรูความเสี่ยง ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น  

และ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอจากนั้นจึงนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา

พิจารณา เพ่ือสรางเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถามตามหลักวิชาการ 
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2. องคประกอบของแบบสอบถามของการศึกษาครั้งนี้ มีสวนประกอบ 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปดานคุณสมบัติสวนบุคคล หรือขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได และความคิดเห็นเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี

ผูวิจัยกําลังศึกษา ไดแก ลักษณะการใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก การรับรูเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก 

การเลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก และเหตุผลในการเลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก ลักษณะของ

คําถามเปนคําถามแบบปดท่ีใชมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัดจัดอันดับ โดยผูตอบแบบสอบถามจะ

เลือกคําตอบท่ีตรงกับความเปนตัวตนของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับ คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น และ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบปดท่ีใชมาตรวัดแบบอันตร

ภาค โดยมีตัวเลือกท่ีแบงเปนระดับและไดใชมาตราประมาณคาในการใหคะแนนแตละระดับตั้งแต

ระดับ 1 หมายถึง คาท่ีนอยท่ีสุดและระดับ 5 หมายถึงคาท่ีมากท่ีสุด  

3. การตรวจสอบเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา และความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

ใหแกกลุมตัวอยาง ดังนี้คือ 

1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ทําโดยใหผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญลงความเห็น แลวจึงสรุปไดวาเนื้อหาของคําถามมีความเท่ียงตรง (Rovinelli & 

Hambleton, 1977)  

2. การตรวจความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของ ครอนแบ็ช (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากกลุมตัวอยาง 40 คน กอนเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางท้ังหมด ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชศึกษาไดคา Cronbach’s Alpha 0.932 ซ่ึงมีคามากกวา 

0.7 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเชื่อม่ัน สามารถถูกนําไปใชในการสํารวจความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางได (Cronbach, 1990) และในภายหลังจากท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 220 คนแลว ไดทําการตรวจความเชื่อม่ัน (Reliability) อีกครั้ง และไดคา

Cronbach’s Alpha 0.869 ซ่ึงมีคามากกวา 0.7 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความ

เชื่อม่ัน และสามารถใชเก็บขอมูลไดจริงในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 3.2: คา Cronbach’s Alpha ของรายการแตละตัวแปร จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 

รายการของแตละตัวแปร Cronbach’s Alpha 

คุณลักษณะของแอพพลิเคช่ัน 0.604 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคช่ัน 0.811 

การรับรูความเสี่ยง 0.843 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคช่ัน 0.801 

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคช่ัน 0.866 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

0.793 

รวมตัวแปรท้ังหมด ทุกตัวแปร 0.869 

 

4. การแปลผลขอมูล 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้น สําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพ่ือกําหนด

ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้  

อัตรภาคชั้น  = 
คาสูงสุด – คาตํ่าสุด

จํานวนชั้น
 

 

    = 
5−1
5

 

  

    = 0.80 

ชวงชั้นของคาคะแนน   คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

1.00 – 1.80    ไมเห็นดวย 

1.81 – 2.61    คอนขางไมเห็นดวย          

2.62 – 3.42    ระดับปานกลาง/ไมแนใจ 

3.43 – 4.23    คอนขางเห็นดวย 

4.24 – 5.00    เห็นดวยอยางยิ่ง 
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3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 

 

สถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

1. สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดนําไปใชเพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูลท่ีปรากฏใน

แบบสอบถามซ่ึง คาสถิติเชิงพรรณนาท่ีนํามาใชจะเหมาะสมกับลักษณะ และมาตรวัดของขอมูล  

ดังแสดงในตารางท่ี 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3: มาตรวัด และ คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประเด็นท่ีสอบถาม มาตรวัด คาสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบสอบถาม นามบัญญตั,ิ  

จัดอันดับ 

คาความถ่ี และ คารอยละ 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของ  

 แอพพลิเคช่ัน 

อันตรภาค คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความรูและ  

 ประสบการณดานแอพพลิเคช่ัน   

อันตรภาค คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับ การรบัรูความเสีย่ง อันตรภาค คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับ ทัศนคติในเรื่องการใช 

แอพพลิเคช่ัน  

อันตรภาค คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับ พฤติกรรมในการใช      

 แอพพลิเคช่ัน      

อันตรภาค คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

7. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช  

 บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคช่ันบน   

 โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต  

 กรุงเทพมหานคร 

 

อันตรภาค 

 

คาเฉลี่ย, คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

2. สถิติเชิงอางอิง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ

มากกวา 1ตัว ซ่ึงใชมาตรวัดแบบอันตรภาคกับตัวแปรตาม 1ตัวท่ีใชมาตรวัดอันตรภาค เชนเดียวกัน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (นิคม ถนอมเสียง, 2555) นอกจากนี้ผูวิจัย

ไดทําการทดสอบสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยวิธีการ Enter อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปร ดังแสดงในตารางท่ี 3.4 

 

ตารางท่ี 3.4: สถิติท่ีใชทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปร 

 

การทดสอบอิทธิพลระหวางตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรค่ันกลาง ตัวแปรตาม คาสถิติอางอิง 

1. คุณลักษณะของแอพพลิเคช่ัน 

2. ความรูและประสบการณดาน  

แอพพลิเคช่ัน  

3. การรับรูความเสี่ยง 

 

ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคช่ัน 

 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ

1. คุณลักษณะของแอพพลิเคช่ัน 

2. ความรูและประสบการณดาน  

แอพพลิเคช่ัน 

3. การรับรูความเสี่ยง 

 

พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคช่ัน 

 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ

1. ทัศนคติในเรื่องการใช  

แอพพลิเคชั่น 

2. พฤติกรรมในการใช   

แอพพลิเคชั่น      

การตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

2. ความรูและประสบการณดาน  

แอพพลิเคชั่น 

3. การรับรูความเส่ียง 

การตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 บทนี้เปนบทวิเคราะหขอมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปร

แตละตัวซ่ึงขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน

ท้ังหมด220 ชุด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนประกอบ 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติผูตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเบื้องตน 

 สวนท่ี 2  เปนขอมูลท่ีเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ีเปนจํานวน(ความถี่) และรอยละ 

การนําเสนอสวนนี้เปนผลการศึกษาเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ อาชีพ รายได และ ลักษณะการใชงาน สถิติท่ีนํามาใช  ไดแก จํานวน(ความถ่ี) และรอยละ ผล

ดังกลาวปรากฏในตารางและคําอธิบายตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได และ  

 ลักษณะการใชงาน 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ   

เพศชาย 83 37.7 

เพศหญิง 137 62.3 

อายุ (ป)   

อายุ 21-30 70 31.8 

อายุ 31-40 93 42.3 

อายุ 41-50 39 17.7 

อายุ 51-60 15 6.8 

อายุมากกวา 60ป ข้ึนไป 3 1.4 

อาชีพ   

พนักงานบริษัท 55 25 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ): จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได       

 และลักษณะการใชงาน       

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง  

ซ่ึงมีจํานวน 137 คนคิดเปนรอยละ 62.3 และเปนเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 37.7 

โดยแบงเปนอาชีพ พนักงานบริษัท รับราชการ ธุรกิจสวนตัว และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีจํานวนอาชีพละ  

55คน คิดเปนรอยละ 25 อยางละเทาๆกันทุกอาชีพและมีลักษณะการใชงาน จองท่ีพักโดยใช 

แอพพลิเคชั่น 3ลักษณะ ไดแก ใชเปนประจํา ท้ังหมดจํานวน 78 รายคิดเปนรอยละ 35.5 ไมคอยได

ใช ท้ังหมดจํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 44.5 ไมเคยใชแตอาจจะใชในอนาคต ท้ังหมดจํานวน 44 

ราย คิดเปนรอย 20  

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ 55 25 

ธุรกิจสวนตัว 55 25 

รัฐวิสาหกิจ 55 25 

รายได   

รายได/เดือน 10,000 – 20,000 บาท 71 32.3 

รายได/เดือน  21,000 – 30,000 บาท 55 25 

รายได/เดือน  31,000 – 40,000 บาท 36 16.4 

รายได/เดือน มากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป 58 26.4 

ลักษณะการใชงาน   

ใชเปนประจํา 78 35.5 

ไมคอยไดใช 98 44.5 

ไมเคยใช แตอาจจะใชในอนาคต 44 20 

รวม 220 100 
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ตารางท่ี 4.2: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูจักแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความรูจัก

แอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก Agoda มากท่ีสุด คือ 149 คน คิดเปนรอยละ 67.7 รองลงมาคือ Traveloka 

และ Trivago ไดแก 118 คน คิดเปนรอยละ 53.6 และ 94 คน คิดเปนรอยละ 42.7 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.3: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก Agoda มากท่ีสุด คือ 118 คน คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาคือ Traveloka 

และ booking.comไดแก 83 คน คิดเปนรอยละ 37.7 และ 74 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ตามลําดับ 

รูจักแอพพลิเคช่ันจองท่ีพัก จํานวน รอยละ 

  Trivago 94 42.7 

Booking.com 98 44.5 

Agoda 149 67.7 

Traveloka 118 53.6 

hotelquickly 8 3.6 

Expedia 69 31.4 

Hotel.com 29 13.2 

hotelscombined 8 3.6 

เลือกใชแอพพลิเคช่ันจองท่ีพัก  จํานวน รอยละ 

Trivago 40 18.2 

Booking.com 74 33.6 

agoda 118 53.6 

Traveloka 83 37.7 

hotelquickly 4 1.8 

Expedia 25 11.4 

Hotel.com 13 5.9 

hotelscombined 2 0.9 
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(ตารางมีตอ) 

ตารางท่ี 4.4: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีใหเหตุผลในการเลือกใชแอพพลิเคชั่นจอง

ท่ีพักดังกลาวท่ีเลือกใช 

 

เหตุผลท่ีเลือกใชแอพพลิเคช่ันจองท่ีพัก  จํานวน รอยละ 

ใชงานงาย 136 61.8 

มีรายละเอียดของท่ีพักใหเลือกหลายรูปแบบ 102 46.4 

ท่ีพักมีราคาถูก 117 53.2 

ท่ีพักตรงกับรสนิยม 22 10 

การนําเสนอภาพประกอบ 55 25 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีเหตุผลท่ี

เลือกใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักมากท่ีสุดดวยเหตุผลท่ี ใชงานงาย คือ 136 คน คิดเปนรอยละ 61.8  

รองลงมาคือ ท่ีพักมีราคาถูก และ มีรายละเอียดของท่ีพักใหเลือกหลายรูปแบบ คือ 117 คน คิดเปน

รอยละ 53.2 และ 102 คน คิดเปนรอยละ 46.4 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคช่ัน 

การนําเสนอสวนนี้เปนผลการศึกษาเก่ียวกับขอมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการจองท่ีพักโดย

ใชแอพพลิเคชั่น สถิติท่ีนํามาใช  ไดแก คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการแปรผลไดจาก

ผลดังกลาวท่ีปรากฏในตารางและคําอธิบายตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.5: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของ     

 แอพพลิเคชั่น       

 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 𝐗�  SD. การแปลผล 

1. ขอความและภาษาที่ใชในแอพพลิเคชั่นจาํเปนตองมี

มากกวากวา1ภาษา 

 

4.26 

 

0.76 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. การใชงานทีส่ะดวก ลดข้ันตอนที่ยุงยากในการคนหาที่

พักที่ตองการ ทําใหแอพพลิเคชั่นนาใชมากข้ึน 

 

4.39 

 

0.70 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ): คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะ

ของแอพพลิเคชั่น       
 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 𝐗�  SD. การแปลผล 

3. การจัดเรียงของขอมูลที่พักที่ดี ทําใหผูใชสะดวกตอ

การใชแอพพลิเคชั่น 

 

4.29 

 

0.73 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. แอพพลิเคชั่นสามารถเลือกใชบริการอ่ืนไดเพิ่มข้ึน 

เชน จองที่พัก จองตั๋วเคร่ืองบินได เชารถยนต ซื้อ

แพ็คเกจทัวรได และอ่ืนๆ เปนตน ทําใหลูกคาอยากใช

แอพพลิเคชั่นนี้มากกวาแอพพลเิคชั่นที่ใหบริการจองที่

พักอยางเดียว 

 

 

4.33 

 

 

2.81 

 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. แอพพลิเคชั่นสามารถคนหาที่พักจากพิกัดพื้นทีไ่ดใน

ระยะทางที่ใกลเคียงมากที่สดุ 

4.22 0.77 คอนขางเห็นดวย 

6. แอพพลิเคชั่นที่ใชจองที่พัก มกีารUpdateขอมูลที่พัก 

แบบReal time และรวดเร็วมากที่สุด 

4.25 

 

0.85 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

7. แอพพลิเคชั่นสามารถคนหาจํานวนที่พักในแหลง

ตางๆไดมาก 

4.30 0.73 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.29 0.69 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ตอการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง (X� = 4.29, SD. = 0.69) แตเม่ือพิจารณาดานคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นแตละประเภท

แลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ไดแก การใชงานท่ีสะดวก   

ลดข้ันตอนท่ียุงยากในการคนหาท่ีพักท่ีตองการ ทําใหแอพพลิเคชั่นนาใชมากข้ึน  

(X� = 4.39, SD. = 0.70)  แอพพลิเคชั่นสามารถเลือกใชบริการอ่ืนไดเพ่ิมข้ึน เชน จองท่ีพัก จองตั๋ว

เครื่องบินได เชารถยนต ซ้ือแพ็คเกจทัวรได และอ่ืนๆ เปนตน ทําใหลูกคาอยากใชแอพพลิเคชั่นนี้

มากกวาแอพพลิเคชั่นท่ีใหบริการจองท่ีพักอยางเดียว (X� = 4.33, SD. = 2.81) แอพพลิเคชั่นสามารถ

คนหาจํานวนทีพ่ักในแหลงตางๆไดมาก (X� = 4.30, SD. = 0.73) การจัดเรียงของขอมูลท่ีพักท่ีดี ทําให

ผูใชสะดวกตอการใชแอพพลิเคชั่น (X� = 4.29, SD. = 0.73) ขอความและภาษาท่ีใชในแอพพลิเคชั่น

จําเปนตองมีมากกวากวา1ภาษา (X� = 4.26, SD. = 0.76) แอพพลิเคชั่นท่ีใชจองท่ีพัก มีการUpdate
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ขอมูลท่ีพัก แบบReal time และรวดเร็วมากท่ีสุด (X� = 4.25, SD. = 0.85) และ แอพพลิเคชั่น

สามารถคนหาท่ีพักจากพิกัดพ้ืนท่ีไดในระยะทางท่ีใกลเคียงมากท่ีสุด (X� = 4.22, SD. = 0.77)  

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 

 

ตารางท่ี 4.6: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอความรูและ  

 ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคช่ัน 𝐗� SD. การแปลผล 

1. ผูใชจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานการใช

Smartphone จึงสามารถใชงานแอพพลิเคชั่นเปน 

3.80 0.85 คอนขางเห็นดวย 

2. ผูใชจําเปนตองมีประสบการณหรือความรูความ

เขาใจในการใชแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆมากอน เชน 

Shopping online จึงสามารถใชงานแอพพลิเคชั่น

จองท่ีพักเปน 

 

3.60 

 

0.94 

 

คอนขางเห็นดวย 

3. ผูใชตองเคยมีประสบการณหรือความรูความเขาใจ

ในการใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักอ่ืนๆมากอน จึง

สามารถใชงานแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักเปน 

 

3.57 

 

0.97 

 

คอนขางเห็นดวย 

4. ผูใชตองมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการชําระเงิน เม่ือ

ใชบริการจองท่ีพัก 

3.95 0.89 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.73 0.73 คอนขางเห็นดวย 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น ตอการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น ในระดับคอนขางเห็นดวย(X� = 3.73, SD. = 0.73) แตเม่ือพิจารณาดานความรูและ

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่นแตละประเภทแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก ผูใชตองมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการชําระเงิน เม่ือใชบริการ

จองท่ีพัก(X� = 3.95, SD. = 0.89) ผูใชจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานการใชSmartphone จึงสามารถใช

งานแอพพลิเคชั่นเปน(X� = 3.80, SD. = 0.85) ผูใชจําเปนตองมีประสบการณหรือความรูความเขาใจ

ในการใชแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆมากอน เชน การซ้ือสินคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่นหรือ Shopping 
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online เปนตน จึงสามารถใชงานแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักเปน (X� = 3.60, SD. = 0.94) ผูใชตองเคยมี

ประสบการณหรือความรูความเขาใจในการใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักอ่ืนๆมากอน จึงสามารถใชงาน

แอพพลิเคชั่นจองท่ีพักเปน(X� = 3.57, SD. = 0.97)  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 

 

ตารางท่ี 4.7: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการรับรูความเสี่ยง 

 

การรับรูความเสี่ยง 𝐗� SD. การแปลผล 

1. ความรูสึกกังวลใจวาที่พักจริงที่ทานตองการใชบริการ 

จะมีลักษณะไมตรงตามที่พักที่ปรากฏอยูในแอพพลิเคชั่น 

 

4.08 

 

0.83 

 

คอนขางเห็นดวย 

2. ความรูสึกกังวลใจ วาหากทานชําระคามัดจาํที่พัก คาที่

พักหรือคาบริการ โดยการใชแอพพลิเคชั่น ทานจะไมได

รับการบริการในสถานทีน่ั้นจริงตามราคาทีจ่องที่พัก และ

วันเวลาทีน่ัดหมายไว 

 

3.85 

 

0.94 

 

คอนขางเห็นดวย 

3. ความกังวลใจวา ขอมูลที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่น ไมมี

การupdateสถานะตรงกับสถานะปจจุบนั 

4.08 0.88 คอนขางเห็นดวย 

4. ความกังวลใจวา สถานที่ตัง้ของที่พักจริงไมตรงกับพิกัด

นําทางหรือNavigationที่แสดงในApplicationทําใหเกิด

ความผิดพลาดและความลาชา 

 

3.86 

 

0.96 

 

คอนขางเห็นดวย 

5. ความกังวลใจวา จะถูกหลอกลวง เสียเงิน และเสียเวลา 

จากการจองที่พักโดยแอพพลิเคชั่น เชน สถานที่ไมมีอยู

จริง 

 

3.83 

 

1.07 

 

คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.94 0.74 คอนขางเห็นดวย 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานการรับรูความเสี่ยง  ตอการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ในระดับคอนขางเห็นดวย  

(X� = 3.94, SD. = 0.74) แตเม่ือพิจารณาดานการรับรูความเสี่ยง  แตละประเภทแลวพบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก ความกังวลใจวา ขอมูลท่ีปรากฏใน

แอพพลิเคชั่น ไมมีการupdateสถานะตรงกับสถานะปจจุบัน (X� = 4.08, SD. = 0.88) ความรูสึก

กังวลใจวาท่ีพักจริงท่ีทานตองการใชบริการ จะมีลักษณะไมตรงตามท่ีพักท่ีปรากฏอยูในแอพพลิเคชั่น
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(X� = 4.08, SD. = 0.83) ความกังวลใจวา สถานท่ีตั้งของท่ีพักจริงไมตรงกับพิกัดนําทาง หรือ 

Navigationท่ีแสดงในApplicationทําใหเกิดความผิดพลาดและความลาชา (X� = 3.86, SD. = 0.96) 

ความรูสึกกังวลใจ วาหากทานชําระคามัดจําท่ีพัก คาท่ีพักหรือคาบริการ โดยการใชแอพพลิเคชั่น 

ทานจะไมไดรับการบริการในสถานท่ีนั้นจริงตามราคาท่ีจองท่ีพัก และวันเวลาท่ีนัดหมายไว  

(X� = 3.85, SD. = 0.94) ความกังวลใจวา จะถูกหลอกลวง เสียเงิน และเสียเวลา จากการจองท่ีพัก

โดยแอพพลิเคชั่น เชน สถานท่ีไมมีอยูจริง (X� = 3.83, SD. = 1.07) เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 

 

ตารางท่ี 4.8: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอทัศนคติในเรื่องการ   

 ใชแอพพลิเคชั่น 

 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคช่ัน 𝐗� SD. การแปลผล 

1. การจองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ทําใหชีวิต

งายข้ึนและไดรับความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน 

4.22 0.83 คอนขางเห็นดวย 

2. การจองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ทําใหมีสิทธ

เลือกท่ีพักไดมากข้ึน 

4.25 0.84 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. การจองท่ีพักดวยการใชงานแอพพลิเคชั่นสะดวก

กวาจากการจองท่ีพักดวยวิธีการเดิมๆ 

4.26 0.82 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. การจองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ชวยใหลด

คาใชจาย 

4.02 0.97 คอนขางเห็นดวย 

รวม 4.19 0.69 คอนขางเห็นดวย 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นตอการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ในระดับคอนขาง

เห็นดวย (X� = 4.19, SD. = 0.69) แตเม่ือพิจารณาดานทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น  แตละ

ประเภทแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ไดแก การจองท่ีพัก

ดวยการใชงานแอพพลิเคชั่นสะดวกกวาจากการจองท่ีพักดวยวิธีการเดิมๆ (X� = 4.26, SD. = 0.82) 

และ การจองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ทําใหมีสิทธเลือกท่ีพักไดมากข้ึน (X� = 4.25, SD. = 0.84) 

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก การ

จองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น  ทําใหชีวิตงายข้ึนและไดรับความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน (X� = 4.22, 
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SD. = 0.83) และ การจองท่ีพักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ชวยใหลดคาใชจาย (X� = 4.02, SD. = 0.97)  

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 

 

ตารางท่ี 4.9: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอพฤติกรรมในการ ใช    

 แอพพลิเคชั่น 

 

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคช่ัน 𝐗� SD. การแปลผล 

1. การจองท่ีพักดวยแอพพลิเคชั่นทุกครั้งท่ีตองการ

เขาพักโรงแรม 

3.80 0.99 คอนขางเห็นดวย 

2. การแนะนําใหผูอ่ืนใชแอพพลิเคชั่นในการจองท่ีพัก

เพราะสะดวกรวดเร็ว 

3.95 0.90 คอนขางเห็นดวย 

3. การจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักท่ีมี

สามารถคนหาตัวเลือกท่ีพักไดจํานวนมาก 

4.04 0.90 คอนขางเห็นดวย 

4. การจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะเปนการ

สรางความเพลิดเพลินในการเลือกท่ีพักท่ีหลากหลาย

รูปแบบและเลือกราคาท่ีเหมาะสมได 

 

4.00 

 

0.85 

 

คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.95 0.77 คอนขางเห็นดวย 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นตอการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ในระดับคอนขาง

เห็นดวย(X� = 3.95, SD. = 0.77) แตเม่ือพิจารณาดานพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นแตละประเภท

แลวพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก การจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นจองท่ีพักท่ีมีสามารถคนหาตัวเลือกท่ีพักไดจํานวนมาก (X� = 4.04, SD. = 0.90) การจอง

ท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะเปนการสรางความเพลิดเพลินในการเลือกท่ีพักท่ีหลากหลายรูปแบบ

และเลือกราคาท่ีเหมาะสมได (X� = 4.00, SD. = 0.85) การแนะนําใหผูอ่ืนใชแอพพลิเคชั่นในการจอง

ท่ีพักเพราะสะดวกรวดเร็ว (X� = 3.95, SD. = 0.90) และ การจองท่ีพักดวยแอพพลิเคชั่นทุกครั้งท่ี

ตองการเขาพักโรงแรม (X� = 3.80, SD. = 0.99) เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.10: คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนที่ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 𝐗� SD. การแปลผล 

1. การตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นมากกวา การจอง

ที่พักดวยวิธีเดิมๆ 

 

4.05 

 

0.88 

 

คอนขางเห็นดวย 

2. การตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองที่พัก ที่ใช

งานงายสะดวก และคุมคาดานราคา และความรวดเร็วในการ

บริการมากกวาวิธีการอ่ืนๆ 

 

4.10 

 

0.81 

 

คอนขางเห็นดวย 

3. การตัดสินใจเลือกวาจะจองทีพ่ักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะมี

รายละเอียดเร่ืองที่พักมากกวาวธิีการอ่ืนๆ 

 

4.05 

 

0.87 

 

คอนขางเห็นดวย 

4. การตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นเพราะสามารถ

เลือกดูขอมูลอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวได 

 

4.07 

 

0.87 

 

คอนขางเห็นดวย 

5. การตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะรูสึกมี

ความผูกพันกับการสื่อสารผานออนไลน 

 

3.70 

 

1.09 

 

คอนขางเห็นดวย 

6. การตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะไมทราบ

ข้ันตอนวิธีการจองที่พักแบบปกติ 

 

3.31 

 

1.24 

ระดับปานกลาง 

/ไมแนใจ 

รวม 3.88 0.68 คอนขางเห็นดวย 

 

ผลการศึกษา ตามตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

โดยรวมดานการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในระดับคอนขางเห็นดวย (X� = 3.88, SD. = 0.68) แตเม่ือพิจารณาดานการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครแตละ

ประเภทแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก การตัดสินใจ

เลือกจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก ท่ีใชงานงายสะดวก และคุมคาดานราคา และความ

รวดเร็วในการบริการมากกวาวิธีการอ่ืนๆ (X� = 4.10, SD. = 0.81) การตัดสินใจเลือกจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นเพราะสามารถเลือกดูขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวได (X� = 4.07, SD. = 0.87)  

การตัดสินใจเลือกจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น มากกวา การจองท่ีพักดวยวิธีเดิมๆ (X� = 4.05, SD. = 

0.88) การตัดสินใจเลือกวาจะจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะมีรายละเอียดเรื่องท่ีพักมากกวา
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วิธีการอ่ืนๆ (X� = 4.05, SD. = 0.87)  และ การตัดสินใจเลือกจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะ

รูสึกมีความผูกพันกับการสื่อสารผานออนไลน (X� = 3.70, SD. = 1.09) เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย  และ

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง/ไมแนใจ คือ การตัดสินใจเลือกจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น เพราะไมทราบข้ันตอนวิธีการจองท่ีพักแบบปกติ (X� = 3.31, SD. 1.24)  

 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพันธ ท่ีสงผลตอกันระหวางตัวแปรในสมมุติฐาน ดวยวิธีการ 

 วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)   

 การนําเสนอสวนนี้เปนผลการศึกษาของขอมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรในสมมุติฐาน และ สถิติท่ีนํามาใช  ไดแก คาBeta, B, t, Adjusted R2 และ Sig.  

ผลดังกลาวปรากฏในตารางและคําอธิบายตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.11: ความสัมพันธท่ีสงผลตอกันระหวาง  คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และ การรับรูความเสี่ยง ตอ ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น  

 

ตัวแปรตน B Beta t Sig. 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 0.392 0.395 6.052  0.000* 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 0.160 0.170 2.719  0.007* 

การรับรูความเสี่ยง -0.040 -0.060 -0.669 0.504 

Adjusted R2 =  0.191  F = 18.222 , p* < 0.05 

ตัวแปรตาม: ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.11 แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และ รับรูความเสี่ยง สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคา Adjusted R Square 0.191 นอกจากนี้เม่ือพิจารณา 

เปนรายประเภทพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณดาน

แอพพลิเคชั่น สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

และดวยคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น มีคาBeta 0.395 ซ่ึงมีคามากกวา ความรูและประสบการณท่ี

เก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น ท่ีมีคาBeta 0.170 แสดงถึงระดับการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามท่ี

มากกวา เพราะเนื่องจาก Beta 0.395 > 0.170 ดังนั้น คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นจึงสงผลตอ
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ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น มากกวาความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ดังนั้น

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น สงผลตอ ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา  

สมมติฐานขอท่ี 1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยวิธีการ Enter อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงสอดคลองตามสมมติฐาน เนื่องจากSig. มีคานอยกวา 0.05 แตยกเวน ประเด็นความสัมพันธ

ระหวาง การรับรูความเสี่ยง กับ ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น ท่ีไมสอดคลองตามสมมติฐาน  

เนื่องจากSig. มีคามากกวา 0.05 จึงทําใหการรับรูความเสี่ยง ไมสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น จากผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.12: ความสัมพันธท่ีสงผลตอกันระหวาง คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ  

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และ การรับรูความเสี่ยง ตอ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น       

 

ตัวแปรตน B Beta t Sig. 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 0.319 0.288 4.292  0.000* 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 0.261 0.248 3.866  0.007* 

การรับรูความเสี่ยง -0.073 -0.070 -1.055 0.293 

Adjusted R2 = 0.149  F = 13.760 , p* < 0.05 

ตัวแปรตาม: พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.12  แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การรับรูความเสี่ยง สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคา Adjusted R Square 0.149 นอกจากนี้เม่ือพิจารณา เปน

รายประเภทพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

และดวยคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น มีคาBeta 0.288 ซ่ึงมีคามากกวา ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่นท่ีมีคาBeta 0.248 แสดงถึงระดับการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามท่ีมากกวา เพราะ
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เนื่องจาก Beta 0.288 > 0.248 ดังนั้น ดังนั้น คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นจึงสงผลตอพฤติกรรมใน

การใชแอพพลิเคชั่น มากกวา ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ดังนั้นคุณลักษณะของ

แอพพลิเคชั่น สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา  

สมมติฐานขอท่ี 2.  คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยวิธีการ Enter อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงสอดคลองตามสมมติฐาน เนื่องจากSig. มีคานอยกวา 0.05 แตยกเวน ประเด็นความสัมพันธ

ระหวางการรับรูความเสี่ยง กับ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น ท่ีไมสอดคลองตามสมมติฐาน  

เนื่องจากSig. มีคามากกวา 0.05 จึงทําใหการรับรูความเสี่ยงไมสงผลตอพฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น จากผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4.9 

 

ตารางท่ี 4.13: ความสัมพันธท่ีสงผลตอกันระหวาง ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น  

และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น ตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดย  

ใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรตน B Beta t Sig. 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 0.154 0.155 2.241 0.026* 

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 0.435 0.491 7.111 0.000* 

Adjusted R2 =  0.354   F = 60.907 , p* < 0.05 

ตัวแปรตาม: การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ   

 ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.13 แสดงใหเห็นวา ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นและ

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

โดยมีคา Adjusted R Square 0.354 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น เปนรายประเภทพบวา ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช



37 
 

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  โดยท่ีพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น มีคาBeta 0.491 ซ่ึงมีคามากกวา ทัศนคติในเรื่อง

การใชแอพพลิเคชั่น ท่ีมีคาBeta 0.155 แสดงถึงระดับการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามท่ีมากกวา เพราะ

เนื่องจาก Beta 0.491 > 0.155 ดังนั้น พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น จึงสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร มากกวา ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

ดังนั้นพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา  

สมมติฐานขอท่ี 3.  ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวย

วิธีการ Enter อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสอดคลองตามสมมติฐาน เนื่องจากSig. 

มีคานอยกวา 0.05 จากผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.14: ความสัมพันธท่ีสงผลตอกันระหวางคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น  

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และ การรับรูความเสี่ยง ตอ การตัดสินใจ

เลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรตน B Beta t Sig. 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 0.262 0.267 3.948  0.000* 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 0.173 0.185 2.860  0.005* 

การรับรูความเสี่ยง 0.051 0.056 0.831 0.407 

Adjusted R2 =  0.131  F = 12.037 , p* < 0.05 

ตัวแปรตาม: การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

 ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.14 แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น และรับรูความเสี่ยง สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดย
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(ตารางมีตอ) 

ใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีคา Adjusted R Square 0.131    

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

และการรับรูความเสี่ยง เปนรายประเภทพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

และดวยคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น มีคาBeta 0.267 ซ่ึงมีคามากกวา ความรูและประสบการณ

ดานแอพพลิเคชั่น ท่ีมีคาBeta 0.185 แสดงถึงระดับการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามท่ีมากกวา เพราะ

เนื่องจาก Beta 0.267 > 0.185 ดังนั้น คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นจึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 มากกวาความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ดังนั้นคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น สงผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา   

สมมติฐานขอท่ี 4. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางท่ี 4.15: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น การ

รับรูความเสี่ยง สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น 

 

สอดคลองตามสมมุติฐานในกรณีความสัมพันธ

ของคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอ

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

  

ไมสอดคลองตามสมมุติฐานในประเด็น

ความสัมพันธระหวาง การรับรูความเสี่ยง กับ 

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 
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ตารางท่ี 4.15 (ตอ): สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี2. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอพฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น 

 

สอดคลองตามสมมุติฐานในกรณีความสัมพันธ

ของคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

  

ไมสอดคลองตามสมมุติฐานในประเด็น

ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง กับ 

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

 

สมมุติฐานท่ี3. ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

สอดคลองตามสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี4. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น  

การรับรูความเสี่ยง สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สอดคลองตามสมมุติฐานในกรณีความสัมพันธ

ของคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและ

ประสบการณดานแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ไมสอดคลองตามสมมุติฐานในประเด็น

ความสัมพันธระหวาง การรับรูความเสี่ยง กับ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของ

ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางท่ี 4.15 สรุปไดวา ผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับสมมุติฐาน คือ 

 

1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น สงผลตอ

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

2. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น สงผลตอ  

พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

3. ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นและพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ในทางตรงกันขามผลการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับสมมุติฐาน คือ 

 

1. การรับรูความเสี่ยง ไมสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

2. การรับรูความเสี่ยง ไมสงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น 

3. การรับรูความเสี่ยง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 5 

สรุป และ อภิปรายผล 

 

บทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยไดทําการสืบคนและนําเสนอไวในบท

ท่ี2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาประกอบดวย 1. ผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบ 

แบบสอบถาม 2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค และ 3. ผลการศึกษาเก่ียวกับตัวแปร  

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาท่ีเปนขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 137 คน ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท รับราชการ ธุรกิจสวนตัว และ 

รัฐวิสาหกิจ โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามเทากันทุกอาชีพ เนื่องจากผูวิจัยไดแบงสัดสวนโดย

เทากันทุกกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญ มีระดับรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 71คน 

และโดยสวนมากมีลักษณะการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น นานๆครั้งใชงาน จํานวน  98 คน  จาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด     

2. ผลการศึกษาเรื่องตามวัตถุประสงค มีดังนี้ 

2.1 ผลการศึกษาสรุปไดวาคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและ

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น โดยท่ี

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นคือตัวแปรท่ีสงผลตอทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น มากท่ีสุด 

2.2 ผลการศึกษาสรุปไดวาคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและ

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น โดยท่ี

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นคือตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น มากท่ีสุด 

2.3 ผลการศึกษาสรุปไดวาทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการ

ใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น คือตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น มากท่ีสุด 

2.4 ผลการศึกษาสรุปไดวาคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและ

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่นสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช
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แอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น คือตัวแปร

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

2.5 ผลการศึกษาสรุปไดวา การรับรูความเสี่ยงไมสงผลตอ ทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น และ การตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานคุณลักษณะของ

แอพพลิเคชั่น ในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง โดยท่ีคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการใชงานท่ี

สะดวก ลดข้ันตอนท่ียุงยากในการคนหาท่ีพักท่ีตองการ ทําใหแอพพลิเคชั่นนาใชมากข้ึน มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับ

การใชแอพพลิเคชั่น ในระดับคอนขางเห็นดวย โดยท่ีความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใช

แอพพลิเคชั่นในเรื่องของผูใชตองมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการชําระเงิน เม่ือใชบริการจองท่ีพักมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานการรับรูความเสี่ยง ในระดับคอนขาง

เห็นดวย   โดยท่ีการรับรูความเสี่ยงในเรื่องของ ความรูสึกกังวลใจวาท่ีพักจริงท่ีทานตองการใชบริการ 

จะมีลักษณะไมตรงตามท่ีพักท่ีปรากฏอยูในแอพพลิเคชั่น และ ความกังวลใจวา ขอมูลท่ีปรากฏใน

แอพพลิเคชั่น ไมมีการupdateสถานะตรงกับสถานะปจจุบันมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น ใน

ระดับคอนขางเห็นดวย โดยท่ีทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการจองท่ีพักดวยการใช

งานแอพพลิเคชั่นสะดวกกวาจากการจองท่ีพักดวยวิธีการเดิมๆ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น ใน

ระดับคอนขางเห็นดวย โดยท่ีพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น ในเรื่องการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น เพราะเปนการสรางความเพลิดเพลินในการเลือกท่ีพักท่ีหลากหลายรูปแบบและเลือก

ราคาท่ีเหมาะสมได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมดานการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพัก

โดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในระดับคอนขางเห็นดวย โดยท่ีการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง

การตัดสินใจเลือกจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก ท่ีใชงานงายสะดวก และคุมคาดานราคา 

และความรวดเร็วในการบริการมากกวาวิธีการอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
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5.2 การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาท่ีได มีความสอดคลอง กับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีนํามาใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

ผลการศึกษาท่ีพบวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ท่ีแบงออกเปน ความงายตอการใช 

(Ease of use) และประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพัก (Usefulness) มี

ความสัมพันธกับแนวคิดสวนหนึ่งท่ีมาจากทฤษฎีTAM ของ Davis (1989) ไดแก Perceived 

Usefulness คือ การรับรูสิ่งท่ีเปนประโยชน และPerceived Ease of use คือ การรับรูความงายตอ

การใช ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ท่ีมีลักษณะใชงานงาย ใชงานสะดวก 

และเม่ือใชแลวทําใหเกิดประโยชนแกผูใช เชนแอพพลิเคชั่นมีรูปภาพท่ีชัดเจน สวยงาม และเปดเขา

คนหาขอมูลไดไมยาก ใชงานงายสะดวก เปนตน หากยิ่งมีคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ท่ีใชงานงาย

มากข้ึนเทาไร และใชแลวไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมมากข้ึนเทาไร ก็ยิ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น  และนําไปสูการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดย

ใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครมากข้ึนเทานั้น  

ผลการศึกษาท่ีพบวาทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่น สงผลตอตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครท้ัง2 ตัวแปร ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง  Behavioral Intention

ภัทราวดี วงศสุเมธ (2556)  ซ่ึงอางถึงแนวคิดท่ีมาจากสวนหนึ่งของทฤษฎี TRA ของ Fishbein & 

Ajzen (1975 อางใน ภัทราวดี วงศสุเมธ, 2556) ไดสรุปวา วาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดง

พฤติกรรมของ แตละบุคคล (Individual Behavior) คือ ความตั้งใจเชิง พฤติกรรม (Behavioral 

Intention) ซ่ึงไดรับผลกระทบหรือ แรงผลักดันจาก ทัศนคติ (Attitude) และ บรรทัดฐานทางสังคม 

(Subjective Norm)  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ในการกระทําใดๆเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น นั้นมีอิทธิพลมาจาก ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นเปน

จุดเริ่มตน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ท่ีมาจากพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นเปนสําคัญ ซ่ึง

หมายความวา หากเกิดทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นในแงดี และ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่นเชิงบวกมากข้ึนเทาไร ยิ่งสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่นมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใช

แอพพลิเคชั่นจึง สงผลตอตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

โดยท่ีตัวแปรพฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น สงผลตอตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดย

ใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวาตัวแปรทัศนคติในเรื่องการใช

แอพพลิเคชั่น  
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ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง Web site heuristics model ของ Phelan, 

Christodoulidou, Countryman & Leonard (2011)   เพ่ือวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ลูกคา  เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยเริ่มตนจาก สิ่งท่ีนาดึงดูดจากเว็บไซต (Site appeal) สงผลตอ 

อิทธิพลและผลกระทบจากเว็บไซต (Site influence) และสงผลตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ การ

ตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ซ่ึงParboteeah, et al.(2009) กลาววา Site influence คือ 

คุณสมบัติท่ีใหอารมณเชิงบวก ท่ีใหความสนุกความเพลิดเพลินกับลูกคาท่ีเขาชมเว็บไซต  เก่ียวของกับ

การเติมเต็มเปาหมายของลูกคาเพ่ือใหเห็นถึงการทําธุรกรรมทางเงินท่ีปลอดภัย ในการซ้ือขายสินคา

ในระบบออนไลน เพ่ือใหเกิดอารมณเชิงบวก และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือของลูกคา ซ่ึงสามารถอธิบาย

ไดวา   พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น ท่ีมีทิศทางเชิงบวก เชน พฤติกรรมความสนุก ความ

เพลิดเพลิน ในการเขาชมเว็บไซต และเขาใชงานแอพพลิเคชั่น เปนตน จะมีอิทธิพลใหเกิดพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ และสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาท่ีสรุปวาการรับรูความเสี่ยง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลดังกลาวไมสอดคลอง

กับแนวคิดเรื่อง Perceived risk ของ Forsythe & Shi (2003) ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  เม่ือลูกคาอยู

ในกระบวนการซ้ือสินคาออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย ดานความ

นาเชื่อถือ และดานการเงิน ไดถูกรวมเขากับความเสี่ยงดานจิตใจ ซ่ึงสงผลตอการซ้ือสินคาออนไลน

ผานระบบอินเตอรเน็ตในเชิงลบ  แตผลการศึกษาครั้งนี้ การรับรูความเสี่ยงไมไดสงผลตอการซ้ือสินคา

ออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตในเชิงลบแตอยางใด  แตอาจมีความเปนไปไดวาอาจมีการรับรูความ

เสี่ยง ประเด็นอ่ืนท่ีไมไดอยูในงานวิจัยนี้สงผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือและการใชบริการของลูกคา

ก็เปนได ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในการศึกษาเพ่ือทําวิจัยประเด็นท่ีเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงในงานวิจัย

อ่ืนๆในครั้งตอไป 

5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

ผูประกอบการ ท่ีทําธุรกิจจองท่ีพักโดยผานแอพพลิเคชั่น ควรมุงเนนการลงทุนไปท่ี 

คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น เปนสําคัญเพราะเปนตัวแปรท่ีสอดคลองทุกสมมุติฐาน และสงผล

กระทบ หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับตัวแปรท้ังหมด เนื่องดวยตัวแปรนี้มีโอกาสสงผลตอผลกําไรของบริษัทมากท่ีสุด และ

มากกวาตัวแปรอ่ืนเปนสําคัญ จึงเปนประเด็นหลักสําคัญท่ีควรพิจารณาเปนพิเศษ โดยเฉพาะผูพัฒนา

แอพพลิเคชั่น ควรพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นโดยเนนไปท่ีดานคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น  

http://www.emeraldinsight.com/author/Virginia+Phelan%2C+Kelly
http://www.emeraldinsight.com/author/Christodoulidou%2C+Natasa
http://www.emeraldinsight.com/author/Countryman%2C+Cary+C
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ดานแรกคือ ความงายตอการใชงาน คือลักษณะท่ีงายตอการใชงาน  เชนเนนการใชงานท่ีไม

ยุงยาก ลดข้ันตอนการใชงานท่ีซับซอนออกไป  ใชงานงายและมีความสะดวกในการใชมากข้ึน 

ยกตัวอยางเชน แอพพลิเคชั่นท่ีใหบริการไดหลากหลายรูปแบบเชนจองท่ีพัก และ จองตั๋วเครื่องบิน 

เปนตนซ่ึงมีอยูแลวในปจจุบัน แตมีการปรับเปลี่ยนหนาตาแอพพลิเคชั่นท่ีแยกเปนFunctionแบบ

ปรับปรุงแลวเพ่ือใหลูกคาเลือกใชบริการแตละประเภทไดงายมากข้ึน และใชงานไดไมยุงยากเม่ือเทียบ

กับแบบเกา หรือ รูปแบบการใชงานท่ีเร็ว ทําใหงาย เปนรูปแบบการใชงานท่ีกดปุมแคครั้ง ทุกข้ันตอน

เสร็จสมบูรณทันที และเรียบรอยครบถวน เชน QR Code โดยนั้นท้ังออนไลนและออฟไลน คือมีQR 

Code ท้ังในWebsite Mobile Application และปายโปสเตอร ตามสถานีรถไฟฟา หางสรรพสินคา 

เปนตน หลักการใชงานก็คือ ทันท่ีท่ีลูกคาหยิบสมารทโฟนข้ึนมาแสกนQR Code แลวสามารถจองท่ี

พักโดยแอพพลิเคชั่นไดเลยทันที ผลลัพธท่ีไดคือ ไมตองใชเวลาในการคนหา และดาวนโหลด

แอพพลิเคชั่นจองท่ีพักนาน ไมตองทําตามข้ันตอนหลายข้ันตอนเพ่ือเลือกจองท่ีพัก เพราะลดข้ันตอน

การใชงานใหสั้นลงไวแลว และทําให สะดวก รวดเร็ว และใชงานงายมาก 

ดานท่ีสอง ประโยชนท่ีไดรับจากการใชงาน คือ ลักษณะการใชแลวเกิดประโยชนข้ึน ควรเพ่ิม

สิทธิประโยชนใหหลากหลายมากข้ึน หรือ ทําใหสิ่งท่ีมีประโยชนอยูแลวมีประโยชนมากกวาเดิมหรือได

ประโยชนสูงกวาการใชงานจากแหลงอ่ืน หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืน อาจทําออกมาในรูปแบบของการ

ปรับเปลี่ยน สิ่งท่ีมีอยูแลวใหใหมข้ึน หรือเพ่ิมการบริการรูปแบบใหมท่ียังไมเคยทําเขามาแทนท่ี  ผาน

ทางรูปแบบการใหบริการและการใหขอมูลในแอพพลิเคชั่น เชน แอพพลิเคชั่นท่ีใหบริการได

หลากหลายรูปแบบเชนจองท่ีพัก จองตั๋วเครื่องบิน และอ่ืนๆ แตนอกจากนี้ยังสามารถสั่งอาหารจาก

รานอาหารท่ีลูกคาตองการและจัดสงถึงหองพักของลูกคาไดอีกดวย ในแอพพลิเคชั่นเดียวกัน ทําให

ลูกคาไดรับสิทธิประโยชนมากข้ึน และใหความสะดวกกับลูกคาท่ีไมตองการเดินทางไปรับประทาน

อาหารท่ีไกลจากท่ีพักมาก เปนตน หรือเชน ยิ่งใชยิ่งไดมากข้ึน หมายถึงหากลูกคาหรือผูใช

แอพพลิเคชั่นยิ่งใชแอพพลิเคชั่นจองท่ีพักมากเทาไร ทุกๆครั้งในการใชบริการ จะมีการสะสมจํานวน

การจองไวเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเปนสิทธิประโยชนพิเศษเพ่ิมใหลูกคาอาจออกมาในรูปแบบของการ

สะสมคะแนน จํานวนยอดในการซ้ือ หรือ จํานวนครั้งในการจองเปนตน แลวทําออกมาเปนสิทธิ

ประโยชนเพ่ิมใหลูกคาไดเลือกใช เชน สวนลดคาบริการท่ีพักโรงแรม บัตรชมภาพยนตร คูปองแลกซ้ือ

สินคาท่ีรวมกับแอพพลิเคชั่น แจกฟรีของสมนาคุณ และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือทําใหผูใชเกิด

การรับรูดานประโยชนจากการใชมากข้ึน  หรือ แอพพลิเคชั่นท่ีเปรียบเทียบราคาหองพัก โรงแรม ท่ี

ลูกคาตองการโดยแสดงผลใหลูกคาดูงายเพ่ือเปรียบเทียบราคา และ รูปแบบหองพักจากรูปภาพท่ี

ชัดเจน ซ่ึงเปนประโยชนแกลูกคาอยางมาก เพราะทําใหลูกคาไมตองเสียเวลาในการเลือกท่ีพัก 

โรงแรมนาน และทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกจองท่ีพักไดงายข้ึนเพราะเห็นการเปรียบเทียบประโยชน

จากท่ีพักท่ีแตกตางกัน มาใหเลือกวาท่ีพักไหนคุมคากวา ใหสิทธิประโยชนไดมากกวา ตามการรับรู
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ดานประโยชนของลูกคา ซ่ึงเปนเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเขามาเก่ียวของเพ่ือ

พัฒนาคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นท้ังดานEase of use และ usefulnessเปนสําคัญ  

นอกจากนี้จากผลการศึกษา พบวารูปแบบความสัมพันธท่ีสงผลตอกันระหวางตัวแปรมี2

ข้ันตอน โดยเริ่มมาจากข้ันตอนแรกคือ คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและประสบการณท่ี

เก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่นนั้นจะสงผลตอท้ังทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรม

ในการใชแอพพลิเคชั่นกอน และข้ันตอนท่ี2 คือ แลวหลังจากนั้นทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น 

และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นจึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใช

แอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครในทายท่ีสุด แสดงใหเห็นถึง การมีอิทธิพลท่ีสง

ตอกันจากตัวแปรหนึ่งไปยังตัวแปรหนึ่งและตัวแปรนั้นจึงคอยมีอิทธิพลตอตัวแปรอีกตัวหนึ่งตาม 

หมายความวา จากผลการศึกษาสรุปไดวา ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการ

ใชแอพพลิเคชั่นสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยไดรับอิทธิพลมาจากคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น และ ความรูและ

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่น 

แตถาพิจารณาดูท่ีกรอบแนวคิดอีกครั้ง จะพบวานอกจากนี้ยังมีรูปแบบความสัมพันธท่ีสงผล

ตอกันระหวางตัวแปรรูปแบบท่ี2อยู เปนรูปแบบท่ีมีข้ันตอนเดียว คือ คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

และ ความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่นนั้นจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะสังเกตไดวา

รูปแบบความสัมพันธนี้ตัวแปรตนดังกลาวไมจําเปนตองผานการมีอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางคือ

ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่นเลย ก็สามารถสงผลตอตัว

แปรตามคือการตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดเชนกัน หมายความวา จากผลการศึกษาสรุปไดวา คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 

และ ความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการใชแอพพลิเคชั่นนั้นจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ท้ังนี้สิ่งเหลานี้ท่ีกลาวมาขางตนคือขอเสนอแนะเพ่ือใหผูประกอบการนําไปพัฒนา และปรับใช

เพ่ือสรางกลยุทธในการทําธุรกิจไดตอไป 

 

 

 

 



47 
 

5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. แนะนําวาควรตอยอดงานวิจัย โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางอ่ืน ในสถานท่ีอ่ืนเพ่ิม คือ  

ตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของกลุมตัวอยาง ในพ้ืนท่ี

ทองเท่ียว จังหวัดอ่ืนในประเทศโดยเริ่มจากพ้ืนท่ีไมไกลจากกรุงเทพมากนัก เชน ชลบุรี ประจวบคิรี

ขันธ นครราชสีมา ขอนแกน เปนตน  ยกตัวอยางเชน คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น ของประชาชน ในเขตนครราชสีมา เปนตน เพ่ือ

เก็บรวบรวมความแตกตางของผลการวิจัย ท่ีไดจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน เพ่ือขยาย

ผลการวิจัย ใหผูประกอบการนําไปปรับใชในการทําธุรกิจจองท่ีพักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพ่ือสรางกล

ยุทธในการทําธุรกิจท่ีแตกตางกัน จากพฤติกรรมท่ีแตกตางกันตามพ้ืนท่ีของกลุมลูกคา 

2. จากผลการศึกษาพบวา มีประเด็นท่ีนาสนใจอยูประเด็นหนึ่ง ในงานวิจัยนี้พบวามีตัวแปร

ตัวเดียวท่ีไมสงผลตอตัวแปรตาม หรือมีอิทธิพลนอยมากตอผลกระทบท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน คือ การรับรู

ความเสี่ยง (Perceived Risk) แมวาการรับรูความเสี่ยง  จะไมสอดคลองกับสมมุติฐาน  และไมควร

จะตองคํานึงถึง แตจริงๆแลวการรับรูความเสี่ยงยังคงเปนสิ่งท่ีสงผลใหลูกคากังวลใจตอสินคาและ

บริการของธุรกิจอยู  เพราะมีประเด็นการรับรูความเสี่ยงท่ียังคงมีคาเฉลี่ยท่ีสูงอยูจากผูตอบ

แบบสอบถามในการทําวิจัยครั้งนี้ โดยมีประเด็นความเสี่ยงบางประเด็นท่ีผูประกอบการควรระวังไว  

ดังนี้  

2.1 ความเสี่ยงในดานท่ีลูกคา กังวลใจวาท่ีพักจริงท่ีลูกคาตองการใชบริการ จะมี

ลักษณะไมตรงตามท่ีพักท่ีปรากฏอยูในแอพพลิเคชั่น เชน ผดิประเภท ผิดโครงสรางและรูปแบบท่ีพัก   

2.2 ความเสี่ยงในดานท่ีลูกคา กังวลใจวาขอมูลท่ีปรากฏในแอพพลิเคชั่น ไมมีการ

update statusท่ีพัก ใหตรงกับสถานะปจจุบัน เชน ราคาไมตรงกับท่ีแจงไว ท่ีพักมีสภาพเกาหรือ 

ทรุดโทรมกวาท่ีเห็นในรูป เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนักวิจัยควรศึกษาวิจัยตอไป เพ่ือคนหาวิธีการยับยั้ง หรือ

แกไข การรับรูความเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือลดระดับการรับรับรูความเสี่ยงลง

หรือเพ่ือไมใหลูกคาเกิดความรูสึกไมปลอดภัย เพราะหากไมหากไมใหความสําคัญในสวนนี้ อาจเกิด

ปญหาและสงผลกระทบเชิงลบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของกิจการในระยะยาวได  ประเด็นนี้

ผูประกอบการตองระวัง และเตรียมพรอมเพ่ือไมใหเกิดปญหาในอนาคต  

3. เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐานในประเด็นของความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวามีคา  

Adjusted R2 อยูในระดับต่ําอยู แสดงใหเห็นถึงปริมาณความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีอยูในปริมาณ

นอย จนทําใหท้ังสงผลหรือมีความสัมพันธตอกันในปริมาณนอย และท้ังไมสงผลหรือมีความสัมพันธ

ตอกันกับตัวแปรบางตัวเลย ดั่งเชน การรับรูความเสี่ยง  แตก็ไมไดหมายความวาผูประกอบการไมควร

พิจารณาและระมัดระวังประเด็นการรับรูความเสี่ยงเลย  เพราะอาจมีความเปนไปไดวายังไมพบตัว

แปรยอยของการรับรูความเสี่ยง ท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ
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ของกลุมลูกคา เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ไดแก ความกังวลใจตอการผิดพลาดในระบบการซ้ือสินคา

และบริการออนไลน ความกังวลใจตอความเสี่ยงโจรกรรมทางการเงิน ความเสี่ยงในการถูกลวงละเมิด

บัญชีสวนบุคคล และ ความกังวลใจตอการถูกโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล เปนตน ซ่ึงเปนขอเสนอแนะ

ในการทําวิจัยครั้งตอไปท่ีเก่ียวกับตัวแปรท่ีเปนปจจัยดังกลาว  

ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนนี้คือ ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาทําวิจัยเรื่องอ่ืนเพ่ือตอยอด

งานวิจัยอ่ืนในครั้งตอไป  เพราะหากผูประกอบการสามารถปรับปรุงและแกไข ประเด็นนี้ได ก็จะลด

ความเสี่ยงจากอุปสรรคในการทําธุรกิจเพ่ิมผลกําไรใหบริษัทไดมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
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สวนท่ี1. ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบสอบถาม 

1.เพศ 

☐  ชาย  ☐ หญิง 

2.อายุ 

☐ 21-30 ป ☐ 31-40 ป  ☐ 41-50 ป ☐ 51-60 ป ☐ มากกวา60ปข้ึนไป 

3.อาชีพ 

☐ พนักงานบริษัท ☐ รับราชการ ☐ ธุรกิจสวนตัว ☐ รัฐวิสาหกิจ  

4.รายไดตอเดือน 

☐ 10,000 – 20,000 บาท ☐ 21,000 – 30,000 บาท 

☐ 31,000 – 40,000 บาท ☐ มากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป 

5.ปกติทานมักจะใชแอพพลิเคช่ันจองท่ีพักอยางไร 

☐ เปนประจํา  ☐ นานๆครั้ง ☐ ไมเคย แตคิดจะใชในอนาคต  

6.ทานรูจักแอพพลิเคช่ันใด มากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

☐ Trivago  ☐ Booking.com ☐ agoda ☐ Traveloka   

☐ hotelquickly  ☐ Expedia  ☐ Hotel.com  ☐ hotelscombined 

7.ทานคิดวาทานจะเลือกใชแอพพลิเคช่ันใดมากท่ีสุด  (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

☐ Trivago ☐ Booking.com ☐ agoda  ☐ Traveloka   

☐ hotelquickly ☐ Expedia  ☐ Hotel.com  ☐ hotelscombined 

8.เหตุผลท่ีทานเลือกใชแอพพลิเคช่ันดังกลาว (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 ☐  ใชงานงาย  ☐  มีรายละเอียดของท่ีพักใหเลอืกหลายรูปแบบ ☐ ท่ีพักมรีาคาถูก  

 ☐ ท่ีพักตรงกับรสนิยม ☐  การนําเสนอภาพประกอบ 
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สวนท่ี2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจองท่ีพักดวยแอพพลิเคชั่น  

ระดับความคิดเห็น    5 =เห็นดวยอยางย่ิง   4 =คอนขางเห็นดวย   3 =ไมแนใจ   2 =ไมเห็นดวย    

1 =ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอ ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

1. คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น 5 4 3 2 1 

 1.1 ขอความและภาษาที่ใชในแอพพลิเคชั่นจําเปนตองมีมากกวากวา1ภาษา ไม

จํากัดแคภาษาอังกฤษภาษาเดียวเทานั้น  

     

 1.2 การใชงานที่สะดวก ลดขั้นตอนที่ยุงยากในการคนหาที่พกัที่ทานตองการ 

ทําใหแอพพลิเคชั่นนาใชมากขึ้น 

     

 1.3 การจัดเรียงของขอมูลที่พักเชน ราคา สถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่

พัก ใหเรียงกันเห็นเปนบรรทัดเพื่องายตอการมองเห็นและเปรียบเทียบขอมูล

ของที่พักแตละที่ภายในหนา เ ดียวกัน ทํ า ให ผู ใช สะดวกและอยากใช

แอพพลิเคชั่นมากขึ้น  

     

 1.4 เมื่อเปดโทรศัพทSmart Phoneขึ้นและเขาใชแอพพลิเคชั่นพบวา นอกจาก

จองท่ีพักไดแลว ยังสามารถเลือกใชบริการอื่นไดเพิ่มขึ้น เชน จองที่พัก แลว

สามารถจองต๋ัวเคร่ืองบินได เชารถยนตขับได ซ้ือแพ็คเกจทัวรได และอื่นๆ เปน

ตน ทําใหลูกคาอยากใชแอพพลิเคชั่นนี้มากกวาแอพพลิเคชั่นที่ใหบริการจองที่

พักอยางเดียว 

     

 1.5 แอพพลิเคชั่นสามารถคนหาทีพ่ักจากพิกัดพื้นที่ไดในระยะทางที่ใกลเคียง

มากที่สุด  

     

 1.6 แอพพลิเคชั่นที่ใชจองที่พัก มกีารUpdateขอมูลที่พัก ราคา และ

PromotionแบบReal time และรวดเร็วมากที่สุด  

     

 1.7 แอพพลิเคชั่นสามารถคนหาจํานวนที่พักในแหลงตางๆไดมาก 

 

     

2. ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 5 4 3 2 1 

 2.1 ผูใชจําเปนตองมีความรูพื้นฐานการใชSmartphone จึงสามารถใชงาน

แอพพลิเคชั่นเปน  

     

 2.2 ผูใชจําเปนตองมีประสบการณหรือความรูความเขาใจในการใช

แอพพลิเคชั่นอื่นๆมากอน เชน Shopping online หรือ แอพพลิเคชั่นซ้ือขาย

แลกเปล่ียนออนไลน  จึงสามารถใชงานแอพพลิเคชั่นเปน 

     

 2.3 ผูใชตองเคยมีประสบการณหรือความรูความเขาใจในการใชแอพพลิเคชั่น

จองที่พักอื่นๆมากอน จึงสามารถใชงานแอพพลิเคชั่นจองที่พักเปน 
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2. ความรูและประสบการณดานแอพพลิเคชั่น 5 4 3 2 1 

 2.4 ผูใชตองมีความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการชําระเงิน เมื่อใชบริการจองที่พัก เชน 

การตัดบัตรเครดิต การชําระเงินออนไลน การชําระเงินสด หลักฐานการชาํระ

เงิน เปนตน 

     

 

3. การรับรูความเสี่ยง 5 4 3 2 1 

 3.1 ทานรูสึกกังวลใจวาที่พักจริงที่ทานตองการใชบริการ จะมีลักษณะไมตรง

ตามที่พักที่ปรากฏอยูในแอพพลิเคชั่น เชน ผิดประเภท ผิดโครงสรางรูปทรงที่

พัก  

     

 3.2 ทานรูสึกกังวลใจ วาหากทานชําระคามัดจําที่พัก คาที่พกัหรือคาบริการ 

โดยการใชแอพพลิเคชั่น ทานจะไมไดรับการบริการในสถานที่นั้นจริงตามราคาที่

จองที่พัก และวันเวลาที่นัดหมายไว   เชนที่พักเต็ม เขาพกัไมได มีการนัดหมาย

ผิดเวลา เปนตน 

     

 3.3 ทานกังวลใจวา ขอมูลทีป่รากฏในแอพพลิเคชั่น ไมมีการupdateสถานะ

ตรงกับสถานะปจจบุัน เชน ราคาไมตรงกับที่แจงไว ทีพ่ักมีสภาพเกาหรือ ทรุด

โทรมกวาที่เห็นในรูป เปนตน 

     

 3.4 ทานกังวลใจวา สถานที่ต้ังของที่พกัจริงไมตรงกับพิกัดนําทางหรือ

Navigationที่แสดงในApplicationทําใหเกิดความผิดพลาดและความลาชา เชน

สถานะสถานที่ไมUpdate ระบบนําทางไปจุดหมายปลายทางที่หนึ่งแตสถานที่

จริงอยูอีกที่หนึ่ง  เปนตน 

     

 3.5 ทานกังวลใจวา จะถูกหลอกลวง เสียเงิน และเสียเวลา จากการจองที่พัก

โดยแอพพลิเคชั่น เชน สถานที่ไมมีอยูจริง ระบบนําทางตามแผนที่แจงขึ้น

สถานที่ แตเมื่อไปถึงไมพบสถานทีจ่ริง จายเงินไปแลว ไมไดรับการบริการ  เสีย

เงิน และเสียเวลา 

     

4. ทัศนคติในเรื่องการใชแอพพลิเคชั่น  5 4 3 2 1 

 4.1 ทานคิดวาการจองที่พักดวยการใชแอพพลิเคชั่น  ทําใหชวีิตทานงายขึ้นและ

ไดรับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 

     

 4.2 ทานคิดวาการจองที่พักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ทําใหทานมีสิทธเลือกที่พกั

ไดมากขึ้น 

     

 4.3 ทานคิดวาการจองที่พักดวยการใชงานแอพพลิเคชั่นสะดวกกวาจากการจอง

ที่พักดวยวธิีการเดิม  

เชน โทรศัพทสอบถาม เปนตน 

     

 4.4 ทานมีมุมมองวาการจองที่พักดวยการใชแอพพลิเคชั่น ชวยใหทานลด

คาใชจายในการเขาพัก การเดินทาง หรือการทองเที่ยวมากขึ้น 

     

5. พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น      5 4 3 2 1 

 5.1 ในทุกๆคร้ังที่ทานตองการเขาพักโรงแรม หรือที่พัก ทานจะจองที่พักดวย

แอพพลิเคชั่นจองที่พักทกุคร้ัง 

     

  



58 
 

 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห 

     ผูวิจัย 

 

จบคําถาม 

5. พฤติกรรมในการใชแอพพลิเคชั่น      5 4 3 2 1 

 5.2 ทานแนะนําใหผูอื่นใชแอพพลิเคชั่นในการจองที่พักเพราะสะดวกรวดเร็ว      

 5.3 ทานจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองที่พักที่มีสามารถคนหาตัวเลือกทีพ่ัก

ไดจํานวนมาก 

     

 5.4 ทานจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะเปนการสรางความเพลิดเพลินใน

การเลือกที่พกัที่หลากหลายรูปแบบและเลือกราคาที่เหมาะสมได 

     

 

 

6. 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทเคลื่อนที่ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 6.1 ทานตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น มากกวา การจองที่พกัดวย

วิธีเดิมเชน การโทรศัพท  

     

 6.2 ทานตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นจองที่พัก ที่ใชงานงาย

สะดวก และคุมคาดานราคา และความรวดเร็วในการบริการมากกวาวิธกีารอื่นๆ 

     

 6.3 ทานตัดสินใจเลือกวาจะจองที่พกัโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะมีรายละเอียด

เร่ืองที่พักมากกวาวิธกีารอื่นๆ 

     

 6.4 ทานตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่นเพราะสามารถเลือกดูขอมูล

อื่นๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไดอกีดวย 

     

 6.5 ทานตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะรูสึกมีความผูกพัน

กับการส่ือสารผานออนไลน  

     

 6.6 ทานตัดสินใจเลือกจองที่พักโดยใชแอพพลิเคชั่น เพราะไมรูวาถาใชวธิีการ

จองที่พัก ที่ทาํกัน จะตองประสานงานติดตออยางไร 
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