
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านแอร์บีเอ็นบีของคนวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING DECISION-MAKING ON BOOKING ACCOMMODATION 
VIA AIRBNB AMONG EMPLOYEES WORKING  
IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
วิษณุ อ่ิมก ำเหนิด1 
สุพำดำ สริิกุตตำ2 

 

บทคัดย่อ 
 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำย เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบีของคนวัยท ำงำน 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนวัยท ำงำนที่เคยจองห้องพักผ่ำน Airbnb ที่พักอำศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อองค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ เนื้อหำ ชุมชน เพื่อกำรสื่อสำร 
กำรปรับแต่ง กำรติดต่อสื่อสำร กำรเช่ือมโยง และกำรพำณิชย์อยู่ในระดับดี ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ คนวัยท ำงำนที่มี
เพศ สถำนภำพ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบีของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนรูปแบบ 
ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรเชื่อมโยง มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบีคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 25.8 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริกำรจอง
ห้องพัก ในกำรน ำไปปรับปรุงพัฒนำเว็ปเซต์ และแอปพลิเคช่ันให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร รวมถึงน ำไป
พัฒนำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริกำร กำรตลำด ของผู้ให้บริกำรจองห้องพัก เพื่อควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เพิ่มฐำนลูกค้ำให้
เพิ่ม และกลับมำใช้บริกำรในครั้งถัดไป 
 
ค าส าคัญ: จองห้องพัก แอร์บีเอ็นบี คนวัยท ำงำน  
 

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

บทน า 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมส ำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ได้

กล่ำวถึงแนวโน้มกำรในให้บริกำรท ำธุรกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวผ่ำนอินเทอร์เน็ต (Online Travel Agent : OTA) ว่ำมีบทบำท
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้นกว่ำในอดีต มีจ ำนวนโรงแรมและที่พักที่เปิดให้จองผ่ำนระบบออนไลน์เพิ่มมำก
ขึ้น อีกท้ังธุรกิจโรงแรมขนำดกลำงและขนำดเล็กก็เผชิญควำมท้ำทำยด้ำนกำรแข่งขันจำกกำรบริกำรห้องพักประเภทอื่นๆ เช่น 
คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพำร์ทเมนท์ บ้ำนพัก เป็นต้น นักท่องเที่ยวมีทำงเลือกที่หลำกหลำยขึ้นในกำรเช่ำที่พักจำกกำรจอง
ห้องพักผ่ำนช่องทำงออนไลน์  นอกจำกนี้แนวโน้มที่ Online Travel Agent เข้ำมำมีบทบำทในกำรให้บริกำรท่องเที่ยวก็มีมำก
ขึ้น ทั้งในเรื่องของกำรจองห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน หรือบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ ผ่ำนระบบ Online Travel Agent             
จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวหันมำเที่ยวด้วยตนเองมำกขึ้น (Free Independent Traveler : FIT)  

ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวแบบอิสระด้วยตนเองเป็นที่นิยมมำกขึ้น รูปแบบกำรจองห้องพักได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 
และเทคโนโลยีในกำรจองห้องพักยังคงพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและตอ่เนื่อง จำกกำรจองห้องพักโดยตรงกับทำงโรงแรม หรือผ่ำนเอ
เยนต์ เปลี่ยนเป็นกำรจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
โดยใช้เป็นตัวกลำงในกำรให้บริกำรจองห้องพักออนไลน์ที่ ได้รับควำมนิยมอยู่มำกมำย เช่น Agoda.com, Expedia, 
Booking.com, Airbnb, Traveloka, Hotel.com, Trivago ฯลฯ    

แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ช่ือเต็มมำจำกค ำว่ำ Air Bed and Breakfast เป็นแพลตฟอร์มบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์          
ที่ได้รับนิยมอย่ำงมำก โดยรูปแบบห้องพักเป็นกำรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำพักในบ้ ำน หรือห้องพักที่เจ้ำของเป็นบุคคล
ธรรมดำทั่วไปที่ให้ใช้พื้นที่บ้ำน หรือห้องพักในรูปแบบกำรให้เช่ำในระยะสั้นๆ  โดยกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์           
แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกที่พักที่ตรงกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต สไตล์กำรท่องเที่ยว พร้อมกับสำมำรถ
เลือกรูปแบบห้องพัก ขนำดห้องพัก รำคำได้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสำมำรถสนทนำกับเจ้ำของห้องพักได้โดยตรง ก่อนตัดสินใจ
จองห้องพักผ่ำนกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์  จึงท ำให้กำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb ตอบโจทย์ผู้บริโภคมำกขึ้น 
โดยเฉพำะกลุ่มคนวัยท ำงำน เพรำะเนื่องจำกเป็นกลุ่มที่มีรำยได้จ ำกัดในแต่ละเดือน และเป็นกลุ่มที่ค่อนข้ำงมีสังคม มักให้
ควำมส ำคัญกับกำรท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเฉพำะห้องพักเพื่อใช้ในกำรพักผ่อน หำกกลุ่มดังกล่ำวตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์
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บีเอ็นบี จะท ำให้คนกลุ่มนี้มีตัวเลือกเพิ่มมำกขึ้น ท้ังนี้จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำ “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจอง
ห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร” เพื่อท่ีจะศึกษำว่ำปัจจัยใดที่นักท่องเที่ยวใช้ในกำรตัดสินใจ
จองห้องพักผ่ำน  Airbnb เนื่องจำกในปัจจุบันกำรเลือกจองห้องพักมีหลำยช่องทำง โดยแต่ละช่องทำงมีข้อดี ข้อเสีย ข้อ
ได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่ำงกันไม่มำกก็น้อย โดยใช้หลักเกณฑ์ด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยว และ
องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในกำร พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรให้ตรงต่อควำม
ต้องกำรของนักท่องเทีย่ว รวมถึงพัฒนำแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อท ำให้มีฐำนลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี โดยจ ำแนกตำมลักษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อำยุ สถำนภำพพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษำองค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. คนวัยท ำงำนที่มีลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ อันได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน 

2. องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร 
ด้ำนกำรปรับแต่ง ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรเช่ือมโยง และด้ำนกำรพำณิชย์ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำน             
แอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) กล่ำวว่ำ กำรแบ่งส่วนตลำดตำมตัวแปร
ด้ำนประชำกรศำสตร์นั้น เป็นสิ่งที่ส ำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชำกร จะสำมำรถช่วยนักกำรตลำดในกำรก ำหนดตลำด
เป้ำหมำย ซึ่งข้อมูลประชำกรศำสตร์สำมำรถเข้ำถึงและมีประสิทธิภำพในกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำยได้ ประกอบด้วย เพศ 
อำยุ สถำนภำพ ครอบครัว จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้รวมต่อเดือน และผู้วิจัยจึงขอน ำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2546) กล่ำวว่ำ 
องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่จะท ำให้เว็บไซต์ หรือช่องทำงออนไลน์ อันได้แก่ แอฟพลิ
เคช่ันนั้นน่ำสนใจและมีผู้ใช้เข้ำมำใช้บริกำร ซึ่งลักษณะที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 7 ประกำร หรือ 7 C’s ประกอบด้วย 
รูปแบบ (Context) เนื้อหำ (Context) ชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร (Community) กำรปรับแต่ง (Customization)           
กำรติดต่อสื่อสำร (Communication) กำรเช่ือมโยง (Connection) และกำรพำณิชย์ (Commerce) โดยผู้วิจัยขอน ำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยจะใช้ศึกษำทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคช่ัน Airbnb เนื่องจำกช่องทำงออนไลน์ทั้งสองนั้นมีคุณสมบัติ           
กำรให้บริกำรคล้ำยคลึงกัน 
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  Keller Kevin Lane และ Kotler Philip (2012) กล่ำวว่ำ กำร
ตัดสินใจว่ำเป็นกระบวนกำรที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย ทั้งนี้ผู้ วิจัยเลือกที่จะศึกษำขั้นตอนกำรตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้ำ ท่ำมกลำงภำวะที่ต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงว่ำสินค้ำหรือบริกำรที่ซื้อไป
นั้นจะดีเหมือนกับท่ีโฆษณำหรือไม่ และผู้วิจัยขอน ำขั้นตอนกำรตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำง
ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจะใช้
ศึกษำทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Airbnb เนื่องจำกมีคุณสมบัติกำรให้บริกำรคล้ำยกัน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนวัยท างาน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (2561) กล่ำวว่ำ วัยท ำงำน คือ ช่วงวัยของ
คนท่ีมีอำยุระหว่ำง 20 - 59 ปี เป็นวัยที่ต้องกำรพลังงำน เพื่อใช้ในกำรท ำงำน และท ำกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ มำประยุกต์ใช้
เป็นแนวทำงศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท ำงำนที่เคยจองห้องพักผ่ำน Airbnb ที่พักอำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร             

ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท ำงำนท่ีเคยจองห้องพักผ่ำน Airbnb ที่พักอำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอนทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ท ำกำรค ำนวณเพื่อก ำหนดจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรกำรหำ
ขนำดตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรของ กัลยำ วำนิชย์บัญชำ (2560) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 385 คน และ            
เพิ่มจ ำนวนตัวอย่ำง 15 คน เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชำกรวัย ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน กำรสร้ำงเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัย โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง เป็นแบบออนไลน์ (Online) และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive 
Sampling) โดยเจำะจงกำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่ำน Google Form และส่ง Link URL ให้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่เต็มใจตอบ
แบบสอบถำมจนครบจ ำนวน 400 คน ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com และผ่ำนช่องทำง Line Application 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ได้แก่ เพศ อำยุ 

สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งลักษณะค ำถำมจะเป็นแบบค ำตอบหลำยตัวเลือก (Multiple 
Choices) จ ำนวน 6 ข้อ และเป็นค ำถำมปลำยปิด (Close ended question) และให้เลือกค ำตอบท่ีเหมำะสมที่สุด  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมข้อมูลองค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้ำน
รูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรปรับแต่ง ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรเช่ือมโยง และด้ำนกำร
พำณิชย์ รวมทั้งหมด 21 ข้อ ซึ่งลักษณะค ำถำมของแบบสอบถำมประกอบไปด้วย ค ำถำมที่ใช้มำตรวัดแบบ Likert Scale 
Questions โดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่  3 แบบสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บี เอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร รวมทั้งหมด 2 ข้อ ซึ่งใช้ระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั้น (Interval Scale) 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ จำกหนังสือ บทควำม สิ่งพิมพ์ วิทยำนิพนธ์ 

วำรสำร เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จำกกำรใช้แบบสอบถำมเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 ตัวอย่ำง 

โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล จำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. กำรตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ในกำรตอบแบบสอบถำมและคัดแยก
แบบสอบถำมที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพำะที่สมบูรณ์เท่ำนั้น 
 2. ท ำกำรลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตำมตัวแปรที่ท ำกำรศึกษำ และน ำข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 3. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  4.1 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ อันได้แก่ เพศ อำยุ  สถำนภำพพสมรส               
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยกำรหำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
  4.2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่                 
ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรปรับแต่ง ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรเช่ือมโยง และ            
ด้ำนกำรพำณิชย์ โดยใช้แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert scale questions) รวมจ ำนวน 21 ข้อ โดยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviations) 
  4.3 กำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร รวมจ ำนวน 2 ข้อ 
โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviations) 
  4.4 กำรทดสอบสมมติ ฐำน  โดย ใช้สถิ ติ  Independent sample t-test, One-way analysis of 
variance และ สถิติกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) สมกำรถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
   4.4.1. สมมติฐำนที่ 1 คนวัยท ำงำนที่มีลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ อันได้แก่ เพศ อำยุ 
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน โดยใช้สถิติ Independent t-test Sample ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 2 กลุ่ม 
และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA)  
   4.4.2. สมมติฐำนที่ 2 องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Analysis) สมกำรถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ ำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25  อำยุ 30 – 39 ปี จ ำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 สถำนภำพโสด จ ำนวน            
273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75  อำชีพ
พนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บำท ข้ึนไป จ ำนวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.00  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.14 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  
กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29 รองลงมำ 
ได้แก่ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 และกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้ำนกำร
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ปรับแต่ง ด้ำนรูปแบบ ด้ำนกำรเชื่อมโยง ด้ำนกำรพำณิชย์ และด้ำนเนื้อหำ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.15 4.14 4.13 4.11 และ 
4.00 ตำมล ำดับ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกจองห้องพักผ่าน Airbnb พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรตัดสินใจเลือกจอง
ห้องพักผ่ำน Airbnb ในภำพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.30 86  

สมมติฐานที่ 1 คนวัยท ำงำนท่ีมีลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ อันได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 
และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร
แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1.1 คนวัยท ำงำนที่มี เพศแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บี เอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีเพศชำย มีกำรตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำคนวัยท ำงำนท่ีมีเพศหญิง  

1.2 คนวัยท ำงำนที่มีอำยุและระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน 

1.3 คนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพโสด มีกำรตัดสินใจ                
จองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครน้อยกว่ำคนวัยท ำงำนท่ีมีสถำนภำพสถำนภำพ 

1.4 คนวัยท ำงำนที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว  
มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพอ่ืนๆ ได้แก่ 
อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน อำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ อำชีพอิสระ และอำชีพแม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 

1.5 คนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำน 
ในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำคนวัย
ท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่นๆ ได้แก่ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 
50,000 บำท และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บำท ข้ึนไป 

สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนชุมชนเพื่อกำร
ติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรปรับแต่ง ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำรเช่ือมโยง และด้ำนกำรพำณิชย์ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรเช่ือมโยง มีผลต่อกำร
ตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้ร้อยละ 25.8 (Adjusted R2) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1.1 เพศ คนวัยท ำงำนที่มีเพศแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต

กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีเพศชำย มีกำรตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำคนวัยท ำงำนที่มีเพศหญิง เนื่องจำกคนวัยท ำงำนเพศชำย
เป็นเพศที่ชอบกำรเดินทำง ควำมท้ำทำย ควำมแปลกใหม่มำกกว่ำเพศหญิง และชอบพบเจอผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอ ท ำให้กลุ่ม
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ดังกล่ำวมักตัดสินใจเลือกที่พักส ำหรับกำรเดินทำงแต่ละครั้งแบบโฮสเทล ผ่ำน Airbnb เพรำะกำรเลือกที่พักผ่ำน Airbnb 
ค่อนข้ำงมีควำมหลำกหลำย ทั้งในเรื่องของท ำเลที่ตั่ง ลักษณะที่พัก รำคำ และเลือกที่จะนอนคนเดียว หรือนอนกับผู้ร่วม
เดินทำงคนอื่นได้ ซึ่งค่อนข้ำงเหมำะกับคนวัยท ำงำนเพศชำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่เดินทำงคนเดียว รวมถึงกำรจองห้องพัก
ผ่ำน Airbnb นั้น ค่อนข้ำงสะดวกและรวดเร็ว มีตัวเลือกหลำกหลำยตำมควำมต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนัชพร 
รำตรีโชติ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในกำรจองโรงแรมที่พักของประชำกร
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย  

   1.2 อำยุ คนวัยท ำงำนที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  เนื่องจำกคนวัยท ำงำนทุกช่วงอำยุ ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มที่
เริ่มท ำงำนหรือกลุ่มใกล้วัยเกษียณอำยุ ทุกคนสำมำรถท่องเที่ยวได้ตลอดเวลำ และทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรจองห้องพักผ่ำน 
Airbnb ได้ง่ำยโดยที่ไม่มีข้อจ ำกัด ท้ังผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์และผ่ำนแอพพลิเคช่ันเพื่อค้นหำที่พักท่ีตนต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรจองห้องพักผ่ำนตัวกลำง
ออนไลน์ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนัชพร รำตรีโชติ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในกำรจองโรงแรมที่พักของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร  

   1.3 สถำนภำพ คนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพสมรส/           
อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร
มำกกว่ำคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพโสด เนื่องจำกคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่  
เป็นกลุ่มที่มีผู้ติดตำมในกำรเที่ยวหรือพักผ่อนแต่ละครั้งมำกกว่ำคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพโสด จึงท ำให้กลุ่มดังกล่ำวต้องกำร
ตัวเลือกในกำรจองห้องพักที่หลำกหลำย ท้ังรำคำ จ ำนวนเตียงนอน ท ำเลที่ตั้ง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องครัว
ส่วนตัว สระว่ำยน้ ำ เป็นต้น และรวมไปถึงกำรหำที่พักที่ลดข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวนคน เพรำะโรงแรมค่อนข้ำงเข้มงวดเรื่องจ ำนวน
คนเข้ำพัก แต่หำกจองห้องพักผ่ำน Airbnb นั้น จะท ำให้กลุ่มดังกล่ำวมีตัวเลือกที่เยอะมำกข้ึน เหมำะกับควำมต้องกำรของคน
วัยท ำงำนที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนัชพร รำตรีโชติ (2559) 
ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในกำรจองโรงแรมที่พักของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร  
    1.4 ระดับกำรศึกษำ คนวัยท ำงำนท่ีมีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของ
คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจำกคนวัยท ำงำนทุกระดับ
กำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตรี หรือระดับปริญญำเอก ทุกคนล้วนชอบกำรเดินทำง และมักเลือกจองห้องพักผ่ำน Airbnb 
เพรำะเข้ำถึงได้ง่ำย กำรใช้งำนไม่ซับซ้อน มีตัวเลือกที่ค่อนข้ำงยืดหยุ่นสำมำรถปรับได้ตำมที่ต้องกำร ตลอดจนสำมำรถติดต่อ
กับเจ้ำของห้องพัก หรือพูดคุยเพื่อตัดสินใจก่อนได้ ประกอบกับคนวัยท ำงำนทุกระดับกำรศึกษำ ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรจอง
ห้องพักผ่ำน Airbnb ได้อยู่แล้ว ทั้งผ่ำนเว็บไซต์ และ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ศึกษำ
งำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรจองห้องพักผ่ำนตัวกลำงออนไลน์ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                
นิติยำ มหำชำนิกะ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรจองโรงแรมผ่ำนระบบออนไลน์ กรณีศึ กษำ 
เว็บไซต์ อโกด้ำ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์            
ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย  

   1.5 อำชีพ คนวัยท ำงำนที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว  
มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด เนื่องจำกคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพ
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เจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว เป็นกลุ่มที่ต้องกำรที่พักที่สะดวกสบำย และเป็นกลุ่มที่มีก ำลังทรัพย์ในกำรเลือกจองที่พักได้
มำกกว่ำอำชีพอื่น ท ำให้กลุ่มดังกล่ำวมีตัวเลือกในกำรเข้ำพักค่อนข้ำงเยอะ และมีข้อจ ำกัดน้อยกว่ำคนวัยท ำงำนอำชีพอื่นๆ 
ประกอบกับกำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb มีที่พักค่อนข้ำงหลำกหลำย ไม่เพียงแต่ห้องพักในรูปแบบโฮสเทล แต่รวมไปถึงที่พัก
ในรูปแบบ Pool Villa บ้ำนพักส่วนตัว บ้ำนพักต่ำงอำกำศขนำดใหญ่ รวมไปถึงคฤหำสน์ ซึ่งเป็นที่พักที่ค่อนข้ำงตรงกับควำม
ต้องกำรของคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว เพรำะมีควำมสะดวกสบำย มีพื้นที่กิจกรรมส ำหรับครอบครัว
เยอะกว่ำกำรเข้ำพักในโรงแรม และเวลำเข้ำพักค่อนข้ำงยืดหยุ่น สำมำรถพูดคุยกับเจ้ำของที่พักได้ง่ำยโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรที่พักแบบ
โฮสเทล ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรภำ รอดพันธุ์ (2555) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรจองห้องพักออนไลน์ผ่ำน website agoda.com ของผู้บริโภคชำวไทยในเขต
กรุงเทพมหำนคร  

   1.6 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน คนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำน              
แอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยท ำงำนที่มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครมำกที่สุด เนื่องจำกคนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท เป็นกลุ่มที่มี
รำยได้ค่อนข้ำงจ ำกัด และน้อยกว่ำคนวัยท ำงำนที่มีรำยได้อื่นๆ และมีควำมต้องกำรจองห้องพัก จึงตัดสินใจจองห้องพัก             
ผ่ำนแอร์บีเอ็นบี เพรำะเป็นช่องทำงที่เข้ำถึงง่ำย ได้ทุกที่เวลำ และมีตัวเลือกค่อนข้ำงหลำกหลำย สำมำรถระบุก ำหนดช่วงรำคำ 
หรืองบประมำนในกำรเข้ำพักได้ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองได้ รวมถึงห้องพักผ่ำน Airbnb มีรำคำที่ค่อนข้ำงถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรเข้ำพักที่โรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนัชพร รำตรีโชติ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในกำรจองโรงแรมที่พักของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร และสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ์ (2557) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้โมบำยแอพพลิเคช่ัน              
ซื้อสินค้ำผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

2. องค์ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 พบว่ำ องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรเช่ือมโยง มีผลต่อกำรตัดสินใจ
จองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบ ีของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

   2.1 ด้ำนรูปแบบ องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนรูปแบบ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำน              
แอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจำกทั้งเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นของ Airbnb มีกำรจัดรูปแบบกำรน ำเสนอที่ค่อนข้ำงสบำยตำ แบ่งแยกข้อควำมรูปภำพชัดเจน มีเมนูรำยละเอียด
ต่ำงๆ ครบถ้วน ทั้งข้อมูลหน้ำหลัก สำมำรถปรับเลือกเนื้อหำตำมต้องกำร รวมถึงกำรน ำเสนอรำยละเอียดห้องพักต่ำงๆ                    
มีข้อมูลผู้ติดต่อไว้อย่ำงชัดเจน มีผลท ำให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb สำมำรถใช้งำนได้ทันทีแม้จะเข้ำมำใช้งำน
ครั้งแรก เพรำระง่ำย ไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัสสริน ละอองกุล (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง คุณภำพเว็บไซต์
กับกำรจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิติยำ มหำชำนิกะ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรจองโรงแรมผ่ำนระบบออนไลน์ กรณีศึกษำ เว็บไซต์ อโกด้ำ  

   2.2 ด้ ำ น ก ำ ร เ ช่ื อ ม โ ย ง  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร พ ำ ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ด้ ำ น ก ำ ร เ ช่ื อ ม โ ย ง  
มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจำกข้อดีจำกกำรใช้งำน Airbnb ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ัน คือ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำของที่พักได้โดยตรง
และทันที ผ่ำนกล่องข้อควำม และหำกเจ้ำของที่พักตอบกลับมำก็จะแจ้งกลับมำยังกล่องข้อควำมและอีเมลโดยตรง ซึ่งเป็นข้อดี
ในกำรเลือกจองห้องพักเป็นอย่ำงมำกส ำหรับกรณีสอบถำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรต่ำงๆ หรือพูดคุยกรณีต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
รวมถึงกำรใช้งำน Airbnb ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันนั้นค่อนข้ำงง่ำย ไม่ซับซ้อน มีเครื่องหมำยไปหน้ำถัดไปหรือกลับไป
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จุดเริ่มต้นอย่ำงชัดเจน แม้แต่ผู้ใช้งำนครั้งแรกก็สำมำรถใช้งำนได้ตั้งแต่แรกจรกระทั่งช ำระเงิน สอดคล้องกับ งำนวิจัยของ                
มิลตรำ สมบัติ (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) ที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำน
อินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิติยำ มหำชำนิกะ (2559) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรจอง
โรงแรมผ่ำนระบบออนไลน์ กรณีศึกษำ เว็บไซต์ อโกด้ำ  

   2.3 ด้ำนเนื้อหำ องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนเนื้อหำ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำน              
แอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจำกกำรใช้งำน Airbnb            
ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ัน มีเนื้อหำในกำรน ำเสนอที่ค่อนข้ำงครบถ้วนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยเฉพำะข้อมูลรำยละเอียด
ห้องพัก ทั้งรูปภำพ ขนำดพื้นที่ รำคำ กำรเดินทำง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ข้อจ ำกัดของห้องพัก ตลอดจนน ำเสนอรูปภำพ               
ที่ถ่ำยมำจำกรูปจริง สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้เข้ำมำใช้บริกำร และที่ส ำคัญมีรำยละเอียดแจ้งไว้ชัดเจนในเรื่องกำรรับประกัน 
กำรแจ้งยกเลิก เง่ือนไขต่ำงๆ ท ำให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรสำมำรถค้นหำข้อมูลทุกอย่ำงได้ทันทีผ่ำนกำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb              
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัสสริน ละอองกุล (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง คุณภำพเว็บไซต์กับกำรจองโรงแรมออนไลน์ของ
คนไทย Gen Y และสอดคล้องกับงำนวิจัยของมิลตรำ สมบัติ (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบเว็บไซต์ 
(7C’s) ที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต  

   2.4 ด้ ำ น ก ำ ร พ ำ ณิ ช ย์  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร พ ำ ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ด้ ำ น ก ำ ร พ ำ ณิ ช ย์  
ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจำกกำรจองห้องพัก ไม่ว่ำจะผ่ำนตัวแทนผู้ให้บริกำรรำยอื่น หรือผ่ำนโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่ ำน Airbnb นั้น  
ทุกช่องทำงต่ำงมีบริกำรช ำระเงินของตนเองเหมือนกัน มีควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนสำกลเพื่อควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำร 
รวมถึงกำรยกเลิกกำรเข้ำพัก ซึ่งทุกที่สำมำรถยกเลิกกำรเข้ำพักได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนด สอดคล้องกับงำนวิจัยของ                  
อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555)  ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย  
    2.5 ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร               
ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจำกกำรจองห้องพัก ไม่ว่ำจะผ่ำนตัวแทนผู้ให้บริกำรรำยอื่น หรือผ่ำนโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่ำน Airbnb นั้น 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแนะน ำ ติชม หรือแสดงควำมคิดเห็นได้เป็นปกติในทุกช่องทำงอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องค ำชม ค ำแนะน ำ 
ข้อบกพร่อง ตลอดจนผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อผู้ดูแลห้องพักโดยตรงในกรณีที่พบปัญหำ ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบริกำรที่พัก
โดยทั่วไป ทุกๆที่จะมีกำรบริกำรในด้ำนกำรติดต่อพนักงำนในรูปแบบนี้ ซึ่งกำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb ก็มีบริกำรที่คล้ำยกับ
กำรเลือกจองห้องพักในรูปแบบอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัสสริน ละอองกุล (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง คุณภำพ
เว็บไซต์กับกำรจองโรงแรมออนไลน์ของคนไทย Gen Y และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษำ
งำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของ
ประเทศไทย 

   2.6 ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
จองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจำกกำร
จองห้องพัก ไม่ว่ำจะผ่ำนตัวแทนผู้ให้บริกำรรำยอื่น หรือผ่ำนโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่ำน Airbnb นั้น ทุกช่องทำงต่ำงใช้
ค ำอธิบำยที่เข้ำใจง่ำย กระชับ มีบริกำรให้ภำษำหลักและภำษำสำกล สำมำรถรองรับกำรใช้งำนทั้งผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สมำร์ทโฟน หรือแม้แต่ทำงโทรศัพท์ เพรำะเป็นช่องทำงที่ใช้ติดต่อสื่อสำรในปัจจุบัน ตลอดจนหำกท ำกำรซื้อหรือช ำระเงิน             
ค่ำห้องพักเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริกำรจะได้รับหลักฐำนในรูปแบบของอีเมล หรือข้อควำมทุกครั้ง ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบริกำร
โดยทั่วไปที่ทุกที่ต้องมี ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ มิลตรำ สมบัติ (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง 
อิทธิพลขององค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) ที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ               
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อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย  

   2.7 ด้ำนกำรปรับแต่ง องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนกำรปรับแต่ง ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ            
จองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจำกกำร
จองห้องพัก ไม่ว่ำจะผ่ำนตัวแทนผู้ให้บริกำรรำยอื่น หรือผ่ำนโรงแรมโดยตรง รวมไปถึงผ่ำน Airbnb นั้น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ก ำหนดตัวเลือกในกำรเลือกจองห้องพักได้ตำมต้องกำรเหมือนกัน ได้แก่ จ ำนวนผู้เข้ำพัก จ ำนวนห้องพัก เป็นต้น และมีบริกำร
ทั้งภำษำหลักและภำษำสำกล เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ซึ่งเป็นภำษำมำตรฐำนที่ถูกใช้กันทั่วโลก รวมถึงกำรเก็บบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวไว้ส ำหรับกำรใช้งำนครั้งถัดไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนด ซึ่งเป็นกำรบริกำรที่เป็นมำตรฐำนทั่วไปส ำหรับกำรเลือก              
จองห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของมิลตรำ สมบัติ (2561) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบเว็บไซต์ (7C’s) 
ที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำภำภรณ์ วัธนกุล (2555) ศึกษำงำนวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนเว็บไซต์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb สำมำรถวำงแผนลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ คนวัยท ำงำนท่ีมีเพศชำย 

สถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ อำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว และคนวัยท ำงำนท่ีมีรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท จัดท ำนโยบำยหรือพัฒนำแผนกำรตลำดในกำรให้บริกำรกับลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำว
เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด รวมถึงเพื่อให้เกิดกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี และเพื่อให้ลูกค้ำใช้บริกำรจอง
ห้องพักผ่ำน Airbnb ถี่มำกข้ึนและกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป  

2. องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   2.1 ด้ำนรูปแบบ ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอข้อมูลที่พักของ

ตนโดยจัดรูปแบบข้อมูลเป็นสัดส่วน มีกำรแบ่งแยกระหว่ำงรูปและข้อควำมรำยละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรรู้สึกสบำยตำ 
อ่ำนง่ำย ไม่ซับซ้อน เพรำะข้อมูลดังกล่ำวถือเป็นข้อมูลหลักที่ผู้ใช้บริกำรให้ควำมส ำคัญและเข้ำมำอ่ำนเป็นอันดับแรก และ              
จะท ำให้ผู้ใช้บริกำรพึงพอใจ และตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี เพ่ิมมำกข้ึน และกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป 

   2.2 ด้ำนกำรเช่ือมโยง ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลกำรติดต่อ และ
ควำมรวดเร็วในกำรตอบกลับผูเ้ข้ำมำใช้บริกำร ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรมีค ำถำม หรือสนใจจะสอบถำมก่อนกำรตัดสินใจ หรือกรณี
ที่ผู้ใช้บริกำรพบปัญหำจำกกำรใช้บริกำร จะท ำให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที และส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรตัดสินใจ
จองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี เร็วยิ่งข้ึนและกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป 

   2.3 ด้ำนเนื้อหำ ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอเนื้อหำข้อมูล              
ของห้องพักที่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำตัดสินใจในกำรเข้ำพักได้ทันที โดยที่ไม่ต้องขอเพิ่มเติม
ภำยหลัง หรือสอบถำมเพิ่มเติม เช่น รูปภำพห้องพัก รูปภำพพ้ืนที่บริเวรโดยรอบ ขนำดพื้นที่ จ ำนวนห้องแยก จ ำนวนห้องน้ ำ 
รำคำเข้ำพักทั้งในวันธรรมดำและวันหยุดกรณีรำคำมีควำมแตกต่ำงกัน กำรเดินทำงไปยังที่พัก ข้อจ ำกัด และเง่ือนไขที่ควร
ท ร ำ บ  เ ป็ น ต้ น  เ พ ร ำ ะ จ ำ ก ผ ล ง ำ น วิ จั ย พ บ ว่ ำ  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร พ ำ ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
ด้ำนเนื้อหำ มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

   2.4 ด้ำนกำรพำณิชย์ ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบกลับกรณี                  
ที่ผู้ใช้บริกำรช ำระเงินผ่ำนระบบเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นกำรยืนยันอีกครั้งในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรเสร็จ
สิ้นและสำมำรถเข้ำพักได้ในวันและเวลำดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรตอกย้ ำว่ำกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำง Airbnb นั้น สะดวดรวดเร็ว
และเช่ือถือได้ มีหลักฐำนและกำรตอบกลับที่รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรกลับมำใช้บริกำรในครั้งถัดไปมำกขึ้น เพรำะจำก
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ผลกำรวิจัย พบว่ำ คนวัยท ำงำนมีควำมคิดเห็น องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ด้ำนกำรพำณิชย์ อยู่ในระดับดี             
อันดับแรก ได้แก่ ข้อข้ันตอนกำรช ำระเงิน ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินได้ตลอดเวลำ 

   2.5 ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับพื้นที่หรือ
ช่องทำงกำรให้ผู้ใช้บริกำรแสดงควำมคิดเห็นทุกครั้งภำยหลังกำรใช้บริกำร เพื่อท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรปรับปรุงกำรบริกำรครั้ง
ต่อไปให้ดีมำกยิ่งขึ้น เพรำะควำมเห็น หรือค ำแนะน ำจำกผู้ใช้บริกำรจริงถือเป็นปัจจัยหลักในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มี
มำตรฐำนทีดีเพิ่มมำกขึ้น และเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb สำมำรถพัฒนำตนเองให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และรวมไปถึงจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรตัดสินใจในกำรเข้ำพักมำกยิ่งขึ้นหำกพบว่ำค ำแนะน ำ
ของตนหรือของคนอื่น ได้ถูกน ำไปปรับปรุงหรือต่อยอดแล้ว เพรำะจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ คนวัยท ำงำนมีควำมคิดเห็น 
องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนชุมชนเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร อยู่ในระดับดีมำก อันดับแรก ได้แก่ ข้อมีช่องทำง             
ในกำรให้ผู้ใช้บริกำรแนะน ำ ติชมกำรให้บริกำรผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ กล่องข้อควำม 

   2.6 ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลที่น ำเสนอให้
สำมำรถรองรับทั้งกำรเข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ัน ตลอดจนผ่ำนทำง Smart Phone และ Tablet ในด้ำนกำร
บรรยำยข้อมูลรำยละเอียดสำมำรถอ่ำนและมองเห็นชัดเจนเหมือนกันหรือไม่ รวมไปถึงรูปภำพ ควำมคมชัด และข้อมูลกำร
ติดต่อต่ำงๆ เพรำะจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ คนวัยท ำงำนมีควำมคิดเห็น องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนกำร
ติดต่อสื่อสำร อยู่ในระดับดีมำก อันดับแรก ได้แก่ ข้อ Airbnb รองรับกำรใช้งำนกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ท้ังผ่ำนทำง Smart Phone 
และ Tablet 

   2.7 ด้ำนกำรปรับแต่ง ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรจัดให้มีตัวเลือกในกำรเลือกใช้บริกำร               
ที่หลำกหลำยและละเอียดส ำหรับผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง Airbnb โดยสำมำรถปรับได้ตำมควำมต้องกำร เช่น จ ำนวนห้องพัก 
จ ำนวนผู้เข้ำพัก รวมไปถึงขนำดห้องพัก สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เครื่องใช้ไฟฟ้ำ พ้ืนที่จอดรถ หรือเป็นพื้นที่ที่สำมำรถรองรับ  
คนพิกำรได้ เป็นต้น เพรำะจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ คนวัยท ำงำนมีควำมคิดเห็น องค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์               
ด้ำนกำรปรับแต่ง อยู่ในระดับดีมำก อันดับแรก ได้แก่ ข้อผู้ใช้งำนสำมำรถก ำหนดห้องพักได้ตำมควำมต้องกำร เช่น จ ำนวน             
ผู้เข้ำพัก ขนำดห้องพัก สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีจอดรถ เป็นต้น 
 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ Airbnb 
 3.1 ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรจัดท ำพื้นที่หรือที่พักส ำหรับคนวัยท ำงำนที่มีเพศชำยมำกขึ้น             
ทั้งห้องพัก ห้องน้ ำ เป็นต้น เพรำะเป็นกลุ่มที่จองห้องพักผ่ำน Airbnb มำก รวมถึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมในที่พัก             
ที่ตรงกับไลฟสไตล์หรือกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มดังกล่ำว อำทิ โต๊ะพูลหรือสนุกเกอร์ พื้น ที่ส่วนกลำงส ำหรับดูหนัง                           
ออกก ำลังกำย เพื่อให้คนวัยท ำงำนที่มีเพศชำยใช้บริกำรจองห้องพักผ่ำน Airbnb ถี่มำกขึ้น เพรำะจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ              
คนวัยท ำงำนที่มีเพศชำย มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกกว่ำ             
คนวัยท ำงำนท่ีมีเพศหญิง 
 3.2 ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับห้องพักในลักษณะ Family room หรือ
ห้องพักส ำหรับครอบครัว เพื่อรองรับกำรเข้ำพักของกลุ่มคนวัยท ำงำนที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/              
แยกกันอยู่ เช่น มีจ ำนวนเตียงหลำยเตียงภำยในห้องพักเดียวกัน หรือเพิ่มเตียงสองช้ันกรณีมีเด็กมำเข้ำพัก จัดให้มีกิจกรรม
ครอบครัวเพิ่มมำกขึ้นและกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป เช่น พื้นที่ท ำกับข้ำว พื้นที่ส่วนกลำง สระว่ำยน้ ำ ลำนกิจกรรม             
เป็นต้น ซึ่งจะท ำให้กลุ่มดังกล่ำวตัดสินใจจองเข้ำพักรวดเร็วและเพิ่มมำกขึ้น เพรำะจำกผลกำรวิจัย  พบว่ำ คนวัยท ำงำนที่มี
สถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนครมำกกว่ำคนวัยท ำงำนท่ีมีสถำนภำพโสด 
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 3.3 ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับบ้ำนพักหรือห้องพักท่ีให้บริกำรที่มีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกครบครัน มีกำรตกแต่งที่สวยงำมหรูหรำ และมีพื้นที่ท ำเลที่ตั้งที่มีทิวทัศน์งดงำม เพรำะถึงแม้จะท ำให้มีรำคำ               
เข้ำพักค่อนข้ำงสูง แต่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนวัยท ำงำนที่มีอำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัวได้ และจะท ำให้
กลุ่มดังกล่ำวตัดสินใจจองเข้ำพักเร็วมำกขึ้นและกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป เพรำะจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ คนวัยท ำงำนท่ีมี
อำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร            
มำกที่สุด 
 3.4 ผู้ให้บริกำรจองห้องพักผ่ำนช่องทำง Airbnb ควรให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่พักในลักษณะโฮสเทล หรือกำรเข้ำพัก
แบบอยู่ร่วมกัน ใช้ห้องน้ ำร่วมกันโดยแบ่งเพศชำยและเพศหญิง เพรำะจะท ำให้มีรำคำเข้ำพักที่ค่อนข้ำงถูก เหมำะส ำหรับ            
คนวัยท ำงำนที่มีรำยได้จ ำกัดแต่ต้องกำรที่พักผ่ำน Airbnb ได้แก่กลุ่มคนวัยท ำงำนท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
30,000 บำท ซึ่งจะท ำให้กลุ่มดังกล่ำวเข้ำพักถี่มำกขึ้นและกลับมำใช้บริกำรอีกในครั้งถัดไป เพรำะจำกผลงำนวิจัยพบว่ำ                
คนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของ             
คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรต่อยอดศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกงำนวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ กลุ่มคนวัยท ำงำนที่มีเพศชำย สถำนภำพสมรส/             

อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ อำชีพเจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว และคนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30,000 บำท เพื่อที่จะได้ข้อมูลหรือมุมมองที่เฉพำะเจำะจงในแต่ละกลุ่มมำกขึ้น สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอด            
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนน ำไปพัฒนำเป็นแผนกำรตลำด และแผนกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต 

2. ควรต่อยอดศึกษำองค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ของ
คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครที่ได้จำกงำนวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรเช่ือมโยง เพื่อให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกส ำหรับกำรพัฒนำองค์ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจองห้องพักผ่ำน Airbnb 

3. ควรศึกษำงำนวิจัยรูปแบบเชิงคุณภำพ โดยผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ Airbnb                 
ทั้งผู้ให้บริกำรในรูปแบบบ้ำนพัก คอนโดมิเนียม โฮสเทล หรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกัน               
และกัน ตลอดจนผู้ใช้บริกำร Airbnb เพื่อที่จะสำมำรถน ำทั้งข้อดี ข้อเสีย ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่ได้ น ำไปพัฒนำกำรให้บริกำร
ในอนำคต 

4. ควรศึกษำเพิ่มเติมในกลุ่มผู้บริโภคอื่น ๆ นอกเหนือจำกเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีมีก ำลังซื้อในกลุ่มอื่น ๆ แล้วน ำมำ
ผลที่ได้มำวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจจองห้องพักผ่ำนแอร์บีเอ็นบี ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจ Airbnb 
สำมำรถน ำเอำข้อมูลไปพัฒนำ ปรับปรุง ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สำรนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยควำมกรุณำอย่ำงยิ่ง จำก ท่ำนอำจำรย์ รศ. สุพำดำ สิริกุตตำ อำจำรย์  

ที่ปรึกษำ ท่ำนรองศำสตรำจำรย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์  ที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในกำรสอบ สำรนิพนธ์ รวมถึงได้รับเกียรติ
จำก อำจำรย์ ดร.วรินทรำ ศิริสุทธิกุล และอำจำรย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ ที่ได้ให้ควำมกรุณำเป็นผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย ที่ได้ให้ค ำแนะน ำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ในงำนวิจัยด้วยเมตตำและควำมเอำใจใส่เป็น
อย่ำงดี ตั้งแต่เริ่มจนงำนวิจัยฉบับน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณอย่ำงสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมรู้แก่ผู้วิจัยในกำรศึกษำตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำร  และเจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกรทุกท่ำน 
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สุดท้ำยนี้ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ ครอบครัวอันเป็นที่รัก รวมถึงเพื่อนนิสิตร่วมรุ่น XMBA18 โดยเฉพำะเปิ้ล ต้อง 
กบและนิ้งที่เป็นก ำลังใจที่ดี แบ่งปันควำมรู้ ช่วยเหลือกัน ท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่งขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่ได้กรุณำ
สละเวลำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้จนท ำให้สำรนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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