ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับระบบเช็คอินห้ องพักผ่านสมาร์ ทโฟน
ของนักท่ องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร
กนกวรรณ แก้ วดวง

บทคัดย่ อ
การทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบเช็คอินห้องพัก
ผ่านสมาร์ ทโฟน และเพื่อศึกษาถึ งการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั ข้อมูลเชิ งสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประชากรที่ศึกษาคือนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่พกั ค้างแรมในโรงแรม แต่ละครั้ งอย่างน้อย 1 คืน และ
อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่ใช้ระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายและสุ่ มแบบเจาะจง มีจานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 20-29 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลวิจยั พบว่า การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร อยูร่ ะดับน้อย ความแตกต่างของคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลด้าน
อายุเท่านั้น จะมีการยอมรับระบบเช็ คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนในขั้นประเมิ นค่า ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยพบว่าผูท้ ี่มีอายุน้อยจะมี การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ
มาก ส่ วนเพศ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ไม่มีผลต่อการยอมรั บระบบเช็คอิ น
ห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน คุ ณลักษณะของระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ได้แก่ ความได้เปรี ยบเชิ ง
เปรี ยบเที ยบและความซับ ซ้อน ซึ่ งความได้เปรี ย บเชิ งเปรี ยบเที ยบ มี ค วามสั ม พันธ์ กบั การยอมรั บ ระบบ
เช็ คอิ นห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นสนใจและขั้นประเมิ นค่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และ
ความซับซ้อน มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นรับรู ้และขั้นยอมรับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ส่ วนที่ 1 ความเป็ นมา
1.1 บทนา
โรงแรมหรู ระดับ โลกเปิ ดเช็ ค อิ น ห้องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟน โดยนาเทคโนโลยีส มาร์ ท โฟนมาใช้
อานวยความสะดวกให้ลู กค้า สามารถเช็ ค อิ นเข้าพักผ่านสมาร์ ทโฟนได้แล้ว ซึ่ งเป็ นการลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลา ทั้งขั้นตอนการเช็คอินเข้าพัก การใช้โทรศัพท์เสมือนกุญแจ รวมถึงการสั่งเครื่ องดื่ มผ่านแอพ
พลิเคชันด้วย การใช้เทคโนโลยีน้ ี สาหรับโรงแรม ยังคงเป็ นเรื่ องยุง่ ยากอยูม่ าก ทั้งในแง่ของการติดตั้งระบบ
ล็อกที่ประตูห้องพักเพื่อทางานร่ วมกับโทรศัพท์มือถื อ รวมถึ งด้านความปลอดภัย (เดลินิวส์ , 2557) ซึ่ งการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจส่ งผลทาให้ผปู ้ ระกอบการต่างแสวงหาวิธีการบริ หารจัดการใหม่ๆ
เป็ นการนาเสนอจุดขายที่แตกต่าง ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ การเดินทางไปพักผ่อนยังที่พกั ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ซึ่ งการเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีขอ้ จากัดในด้านของเวลา ขั้นตอนการ
ยุง่ ยากในกระบวนการเช็คอินของโรงแรม ส่ งผลต่อความสะดวกสบาย และระยะเวลา หากมีระบบเช็คอิน
ห้องพัก ผ่านสมาร์ ทโฟน ซึ่ งจัดว่าเป็ นนวัตกรรมส าหรั บ นักท่ องเที่ ยวชาวไทย และการที่ จะท าให้บุ คคล
ยอมรับในนวัตกรรมนั้น ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาถึ งปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อบุคคลเปลี่ ยนพฤติ กรรม
ไปสู่ การยอมรับหรื อไม่ยอมรับ เพื่อนามาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ มาพัฒนา
และสร้ างการยอมรับ ให้เกิ ดขึ้ นในนัก ท่องเที่ ยวชาวไทย อันนามาซึ่ งความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและ
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาถึ งการยอมรั บ ระบบเช็ ค อิ นห้ องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟน ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร
1.3 นิยามศัพท์
การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน หมายถึ ง การที่ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้รับรู ้ ถึง
นวัตกรรมระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนที่เกิ ดขึ้นมา ได้รับทราบถึ งข้อมูลนวัตกรรมอย่างละเอี ยด
ตามที่ตนเองสนใจ ทดลองปฏิบตั ิจนนาไปสู่ การนาไปใช้หรื อปฏิบตั ิต่อไป ซึ่ งขั้นการยอมรับได้แก่ ขั้นรับรู ้
ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรั บนวัตกรรมการใช้ระบบเช็ คอิ นห้องพักผ่าน
สมาร์ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร
2. ผูบ้ ริ หารโรงแรมสามารถนาข้อมูลข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรมนี้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3. เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในการศึกษาวิจยั ประเด็นเดียวกันนี้ จะได้นาไปศึกษาวิจยั ให้ละเอียด
มากยิง่ ขึ้น

ส่ วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับนวัตกรรม
นพรัตน์ เถื่ อนเนาว์ (2549, หน้า 27) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าเป็ นการที่เราพยายามแนะนา
การเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ สั งคม การเปลี่ ยนแปลงนั้นหมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิ ยม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรื อการเปลี่ยนแปลงทางด้านรู ปแบบ
ของชีวติ
คุณลักษณะของนวัตกรรม
Rogers และShoemaker (อ้า งอิ ง ใน สุ ตตมา แสงวิ เชี ย ร, 2546, หน้ า 24) ได้ ส รุ ปลัก ษณะของ
นวัตกรรม ที่มีผลต่อการยอมรับไว้ 5 ลักษณะ คือ
1. ความได้เปรี ยบเชิ งประโยชน์ คือ การที่ผรู ้ ับนวัตกรรมคิดว่านวัตกรรมดีกว่ามีประโยชน์กว่าสิ่ ง
เก่าๆ ที่เคยปฏิบตั ิกนั มา ยิง่ มีความรู ้สึกว่ามีประโยชน์มาก โอกาสที่จะยอมรับก็มีมากขึ้น
2. ความเข้ากันได้ คือ การที่ผูร้ ั บนวัตกรรมรู ้ สึ กหรื อคิ ดว่า นวัตกรรมนั้นไปด้วยกัน หรื อเข้ากับ
ค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนตามความต้องการของตน นวัตกรรมนั้นก็จะได้รับการยอมรับเร็ วกว่า
และมากกว่านวัตกรรมอื่น
3. ความซับ ซ้อ น คื อ การยอมรั บ นวัตกรรมเห็ น ว่านวัต กรรมนั้น ยากในการเข้าใจ และการใช้
เวลานานถึ งจะยอมรับ แต่นวัตกรรมใดที่ไม่ซับซ้อน ใช้ง่าย นาไปใช้สะดวก ก็จะได้รับการยอมรับรวดเร็ ว
และสู งกว่านวัตกรรมอื่นๆ
4. ความสามารถน าไปทดลองใช้ไ ด้ คื อ นวัตกรรมที่ ส ามารถน าไปทดลองใช้ไ ด้จะได้รับ การ
ยอมรับรวดเร็ วกว่าที่ไม่สามารถนาไปทดลองได้
5. ความสามารถสังเกตเห็นผลได้ คือ ถ้าผูร้ ับเห็นผลของนวัตกรรมได้เขาจะยอมรับได้เร็ วขึ้น
โครงสร้างการยอมรับนวัตกรรม
Rogers (อ้างอิ งใน เอกลัก ษณ์ ธนเจริ ญ พิ ศาล, 2554, หน้า 23-24) ได้แบ่ ง โครงสร้ า งการยอมรั บ
ออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ
1. สิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม คือ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรซึ่ งมีอยูเ่ ดิมก่อนการเผยแพร่ นวัตกรรมแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี้ ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิ ยม อายุ รายได้ และการรับรู ้เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม
ได้แก่ การได้มีโอกาสติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในวงสังคมอื่นๆ ความรู ้สึกว่าต้องการนวัตกรรม
2. กระบวนการ ส่ วนนี้ กล่าวถึงการพัฒนาด้านความคิดตั้งแต่การรับรู ้ ความสนใจ ประเมินค่า และ
ทดลองจนถึงการยอมรับ
3. ผล ผลของนวัตกรรมเป็ นองค์ประกอบสุ ดท้ายของการเปลี่ ยนแปลงสังคมที่ เกิ ดขึ้ นหลังจากมี
สิ่ งประดิษฐ์ คือ นวัตกรรมที่การเผยแพร่ นวัตกรรมและผ่านกระบวนการยอมรับนวัตกรรมไปจนถึ งขั้นการ
ยืนยัน ได้แก่ การยอมรับ หรื อเลิกใช้นวัตกรรม

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการยอมรับ
Foster (อ้างอิงใน สุ พ ตั รา ถนอมวงค์ , 2551, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า “การยอมรับ ” หมายถึ ง
การที่ ประชาชนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านการศึกษา สามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการรับรู ้ การยอมรับจะเกิ ดได้
หากมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้ น้ นั จะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฎิบตั ิ เมื่อเขาแน่ ใจว่า
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั สามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอนจึงกล้าลงทุนซื้ อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
กระบวนการยอมรับ
Rogers (อ้างอิงใน พรรณทิพา แอดา, 2549, หน้า 11) กล่าวว่ากระบวนการยอมรับนวัตกรรมมี 5 ขั้น
1. ขั้น ตระหนัก หรื อ ขั้น ตื่ น ตัว เป็ นขั้น ที่ บุ ค คลรู ้ ว่ามี ค วามคิ ดใหม่ สิ่ ง ใหม่ วิธี ป ฏิ บ ัติ ใหม่ หรื อ
นวัตกรรมเกิดขึ้นแต่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น
2. ขั้นสนใจ บุคคลเริ่ มมีความสนใจนวัตกรรม และพยายามแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
3. ขั้น ประเมิ นผล บุ ค คลจะท าการประเมิ น ผลในสมองของตน โดยลองนึ ก ว่าถ้ายอมรั บ นาเอา
นวัตกรรมนั้นมาใช้ปฏิบตั ิแล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั หรื ออนาคตหรื อไม่จะคุม้ ค่าหรื อไม่
4. ขั้นทดลอง บุคคลจะนานวัตกรรมมาลองใช้ หรื อลองปฏิ บตั ิในวงจากัด ก่อนเพื่อดูวา่ นวัตกรรม
นั้นมีประโยชน์เข้ากับสถานการณ์ของตนหรื อไม่
5. ขั้นยอมรับ บุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยนานวัตกรรมมาใช้อย่าง เต็มที่สม่าเสมอ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม
Rogers และShoemaker (อ้างอิงใน พรรณทิพา แอดา, 2549, หน้า 12-13) ได้สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมออกเป็ น 4 ปัจจัย คือ
1. ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ ตัวผูย้ อมรั บ นวัตกรรม ได้แก่ พื้ นฐานของบุ ค คลเป้ าหมาย หรื อผูร้ ับการ
เปลี่ยนแปลง อันได้แก่ พื้นฐานทางสังคม เช่น เพศ ระดับการศึกษา การรับฟังข่าวสารจากแหล่งต่างๆ
2. ปัจจัยทางด้านระบบสังคม ได้แก่ สภาพทาง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์
3. ปั จจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผูท้ ี่จะใช้นวัตกรรม คือ คุณลักษณะต่างๆ
ของนวัตกรรมที่บุคคลผูใ้ ช้นวัตกรรมรับรู้โดยเชิงอัตวิสัย
4. ปั จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดต่อสื่ อสารของบุคคลช่องทางการสื่ อสาร หมายถึง ตัวกลางที่
นาสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร หรื อเรี ยกกันสั้นๆ ว่า สื่ อช่องทางการสื่ อสาร
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนาธิ ป กลิ่ นคล้ายจันทร์ (2549) ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การระบบการค้าผ่าน
เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (m-Commerce) ของผู ้ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัย ที่ มี
ความสั ม พันธ์ ก ับการยอมรั บ การใช้บริ การระบบการค้าผ่านเครื อข่ายไร้ สาย ได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา
อาชี พ มี รายได้ 10,000 บาทหรื อ ต่ ากว่า จะมี ก ารยอมรั บ การใช้บ ริ ก ารระบบการค้าผ่านเครื อ ข่ ายไร้ ส าย
มากกว่ากลุ่มรายได้ช่วงอื่นๆ คุณลักษณะของระบบการค้าผ่านเครื อข่ายไร้สาย พบว่า คุณลักษณะของระบบ

การค้า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายคื อ ความได้เปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บของระบบการค้า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
ประโยชน์ ที่ได้รับจากระบบการค้าผ่านเครื อข่ายไร้ ส าย ความเหมาะสมสอดคล้องของระบบการค้าผ่าน
เครื อข่ายไร้สายกับชีวติ ผูค้ นในสังคม และความทันสมัยของระบบการค้าผ่านเครื อข่ายไร้สาย

ส่ วนที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พกั ค้างแรมในโรงแรม แต่ละครั้งอย่าง
น้อย 1 คื น และอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่ ใช้ระบบเช็ ค อิ น ผ่านสมาร์ ท โฟน ซึ่ งไม่ ท ราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณดังนี้ (สุ วมิ ล ติรกานันท์, 2557)
np =z2 π (1-π) /E2 จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 400 ตัวอย่าง
3. การสุ่ มตัวอย่าง ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งโซนกรุ งเทพมหานครตามการกาหนดการแบ่ง
เขตตามที่ต้ งั ของพื้นที่ ซึ่ งแบ่งโซนกรุ งเทพมหานคร ออกเป็ น 3 โซน (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร) สุ่ มเขต
ในโซนด้วยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ในแต่ละโซนได้เขตต่างๆ จากนั้นทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้ าหมาย
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบด้วยแนวคาถาม 3 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้
2. ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของนวัต กรรมระบบเช็ ค อิ น ห้ อ งพัก ผ่ า นสมาร์ ท โฟน ประกอบด้ว ย
คุ ณลักษณะ 5 ประการ คื อ ความได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเที ยบ ความเข้ากันได้ ความซับซ้อน ความสามารถ
นาไปทดลองใช้ได้ และความสังเกตเห็นได้
3. การยอมรั บ นวัต กรรมระบบเช็ ค อิ น ห้ อ งพัก ผ่ า นสมาร์ ท โฟนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ประกอบด้วยการยอมรับ 5 ขั้น คือ ขั้นรับรู ้ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ
โดยนาแบบสอบถามปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถู กต้องและเสนอแนะเพิ่มเติ ม
จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่ มตัวอย่าง 40 คน เพื่อทดสอบความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ซึ่ งค่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความเที่ยงของแบบสอบถาม
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้
จากการแจกแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นผูท้ าการกรองข้อมูลจานวน 400 คน และข้อมูลทุติยภูมิ ได้
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ (หนังสื อทางวิชาการ เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และอินเทอร์เน็ต)

3.4 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ การทดสอบ t-test สถิ ติ วิ เคราะห์ F-test ค่ า LSD ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โปรดักท์ โมเมนท์

ส่ วนที่ 4 สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
4.1 ปัจจัยด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูต้ อบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่า ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 242 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 60.5 มี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 20-29 ปี
จ านวน 198 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.3 มี
ระดับการศึ กษาสู งสุ ดอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 246 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.5 ส่ วนใหญ่ มีอาชี พ เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 189 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.3 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท
จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8
4.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านลักษณะของนวัตกรรม
จากการศึ ก ษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วปั จจัย
ด้านลักษณะของนวัตกรรม ยังไม่มีความโดดเด่นมาก
พอในความคิ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม เมื่ อเที ยบกับ
ระบบเช็ ค อิ น ห้ อ งพัก แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ท าให้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามไม่แน่ใจในคุณลักษณะของระบบเช็คอิน
ห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน อันประกอบไปด้วย
ความสามารถนาไปทดลองใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.4083 ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละ
ข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นเห็ นด้วยอย่างยิ่ง คือ หากมีแอพพลิเคชัน่ ของระบบ
เช็คอินดังกล่าวทดลองใช้ก่อนจะสามารถทาให้ตดั สิ นใจง่ายขึ้น ความเข้ากันได้ มีค่าเฉลี่ ย 3.1883 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นเห็ น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ การเช็คอินผ่านสมาร์ ทโฟนช่วยอานวยความสะดวกในเรื่ องของการเช็คอินที่รวดเร็ ว แต่การ
ไปที่เคาน์เตอร์ เช็คอินก็เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพราะมีการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่มากกว่า ความสังเกตเห็นได้ มีค่าเฉลี่ย
3.1867 ซึ่ งถื อว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่ อพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็ นเห็ นด้วยอย่างยิ่ง คือ สามารถทาให้ข้ นั ตอนการเช็คอินห้องพักไม่ยงุ่ ยากอีกต่อไป ความ

ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.0733 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ลดขั้นตอนการเช็คอินกับพนักงานโรงแรมที่มีความ
ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานานกว่า ความได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเที ยบ มี ค่าเฉลี่ ย 2.8575 ซึ่ งถื อว่าอยู่ในระดับ
น้อย โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเห็ นด้วยอย่างยิง่
คือ สามารถเช็คอินห้องพักที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ตามความต้องการ
4.3 ผลการวิเคราะห์ การยอมรับระบบเช็คอินห้ องพักผ่านสมาร์ ทโฟน
จากการศึ ก ษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วการยอมรั บ
ระบบเช็ ค อิ นห้ องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟน ยังอยู่ในระดับ น้อย
เมื่ อเที ยบกับ ระบบเช็ คอิ นห้องพักแบบเดิ มที่ มี อยู่ แสดงให้
เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับการนาระบบเช็คอิน
ห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนมาใช้ค่อยข้างน้อย หากพิจารณาเป็ น
รายข้ออันประกอบไปด้วย ขั้นประเมินค่า มีค่าเฉลี่ย 3.0613 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณา
ผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับขั้นประเมินค่ามากที่สุด คือ ท่านเห็นว่าการนาระบบ
เช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนมาใช้จะสะดวกและรวดเร็ วกว่าการเช็คอินกับพนักงานโรงแรม ขั้นรับรู ้ มี
ค่ า เฉลี่ ย 3.0213 ซึ่ งถื อ ว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยเมื่ อ พิ จ ารณาผลของแต่ ล ะข้อ แล้ว พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับขั้นรับรู ้มากที่สุด คือ ท่านรู ้สึกเฉยๆ กับการนาระบบเช็คอินห้องพักผ่านระบบสมาร์ ท
โฟนมาใช้ในโรงแรม ขั้นยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 2.8913 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับน้อย โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละ
ข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับขั้นยอมรับมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าจะใช้ระบบเช็คอินห้องพักผ่าน
สมาร์ ทโฟนในอนาคต ขั้นทดลอง มีเฉลี่ย 2.8838 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับน้อย โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละข้อ
แล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับขั้นทดลองมากที่สุด คือ ท่านอยากทดลองใช้ระบบเช็คอินห้องพัก
ผ่านสมาร์ ทโฟนหากโรงแรมนั้นมีการนาระบบนี้ มาใช้ ขั้นสนใจ มีค่าเฉลี่ย 2.8550 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับน้อย
โดยเมื่อพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับขั้นสนใจมากที่สุด คือ ท่านมีความรู ้
เกี่ยวกับระบบเช็คอินห้องพักผ่านระบบสมาร์ ทโฟนเป็ นอย่างดีจากการหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ
4.4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน จะมี ก ารยอมรั บระบบเช็ คอิ น
ห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยจาแนกได้ดงั นี้
1. เพศที่แตกต่างกัน จะมีการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน

2. อายุที่ แตกต่ างกัน จะมี ก ารยอมรั บ ระบบเช็ ค อิ น ห้ องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟนขั้นประเมิ น ค่ าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นความ
แตกต่างของการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นรับรู ้ ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ
ระหว่างอายุที่ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ก ารยอมรั บ ระบบเช็ ค อิ น ห้ อ งพัก ผ่า นสมาร์ ท โฟน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
4. อาชี พที่แตกต่างกัน จะมีการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
5. รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน จะมีการยอมรับระบบเช็ คอิ นห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะของนวัตกรรม มี ความสัมพันธ์ กบั การยอมรั บระบบเช็คอิน
ห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกได้ดงั นี้
1. ความได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ท
โฟนขั้นสนใจและขั้นประเมินค่า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้น การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นรับรู ้ ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั
2. ความเข้ากันได้ ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั การยอมรับ ระบบเช็ คอิ นห้องพักผ่านสมาร์ ท โฟน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร
3. ความซับซ้อน มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นรับรู ้และ
ขั้นยอมรับ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น การ
ยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า และขั้นทดลอง ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั
4. ความสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั การยอมรับระบบเช็ คอินห้องพักผ่าน
สมาร์ ทโฟน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร
5. ความสังเกตเห็นได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุ งเทพมหานคร

4.5 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ลักษณะส่ วนบุ คคลในด้านของอายุที่ต่างกัน จะมี การยอมรับระบบเช็ คอิ นห้องพักผ่านสมาร์ ท
โฟนขั้นประเมินค่าแตกต่างกัน จะเห็นได้วา่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุนอ้ ยเป็ นบุคคลที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี ยุคของข้อมูลข่าวสาร จึงส่ งผลต่อการประเมินค่าของเทคโนโลยี ดังนั้นการสร้างการรับรู้ การให้
ข้อมูล ผูป้ ระกอบการควรจะคานึงถึงกลุ่มอายุ เพราะยอมรับง่ายและเร็ วกว่า ช่วยเผยแพร่ นวัตกรรมนี้
2. คุณลักษณะของนวัตกรรมถือว่ามีความโดดเด่นน้อย คือยังไม่มีความโดนเด่นมากพอในความคิด
เห็นของผูต้ อบสอบถามโดยผลวิจยั จะทาให้เห็นว่าการจะทาให้เกิดการยอมรับได้ ระบบเช็คอินห้องพักผ่าน
สมาร์ ทโฟนนี้ จะต้องสร้ างความโดดเด่ น สร้ างความแตกต่าง ผูว้ ิจยั เสนอว่าการออกแบบระบบควรจะทา
รู ปแบบคล้ายกับการเช็คอินของสายการบิน เพื่อสร้างประสบการณ์และการทดลองใช้
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการยอมรับในระดับน้อย ทาให้ยงั ไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากเท่าไหร่ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเกิดรับรู ้ สนใจนั้นเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ควรให้ความตระหนัก
4. ความได้เปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบ มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ท
โฟนขั้นสนใจและขั้นประเมินค่า นักท่องเที่ยวชาวไทยรู ้วา่ ระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนมีประโยชน์
กว่าแบบเดิ มจึงเกิ ดความสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม จนถึงขั้นประเมินค่าดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะพัฒนาทา
ให้ระบบมี ความแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิ ม เพื่อให้นักท่องเที่ ยวชาวไทยเกิ ดการเปรี ยบเที ยบจนนามาสู่
ขั้นทดลองใช้ต่อไป
5. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่ องของแอพพลิเคชัน่ ของระบบเช็คอินที่วา่ หากมี
แอพพลิเคชัน่ ของระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนดังกล่าวทดลองใช้ก่อนจะสามารถทาให้ตดั สิ นใจง่าย
ขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการอาจจะจัดโปรโมชัน่ ลดราคาห้องพักเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสนใจและทดลองใช้ระบบ
6. นักท่องเที่ยวมีความเห็ นว่าการนาระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟนมาใช้จะสะดวกและรวดเร็ ว
กว่าการเช็คอินกับพนักงานโรงแรม ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรที่จะปรับปรุ งและพัฒนาระบบเช็คอินห้องพักผ่าน
สมาร์ ทโฟนดังกล่าวให้เกิดการยอมรับ แต่อาจจะไม่ใช่แบบก้าวกระโดดแต่ควรจะค่อยเป็ นค่อยไป
7. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ร ะบบเช็ ค อิ น ห้ อ งพัก ผ่ า นสมาร์ ท โฟนในอนาคต ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการยังมีเวลาที่จะสร้างการรับรู ้ ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอ พัฒนาระบบต่อไป
4.6 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษากลุ่ ม ตัวอย่างโดยเน้นการสั ม ภาษณ์ หรื อวิธีการศึ ก ษาเชิ งลึ ก เพื่ อนามาขยายผลหรื อ
ปรับปรุ งการวิจยั ให้ดีข้ ึน
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายทางด้านลักษณะส่ วนบุคคล รวมถึงศึกษาปั จจัยอื่นๆ
ที่มีผลต่อการยอมรับระบบเช็คอินห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน เช่ น ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ปั จจัยด้านช่ วงเวลา
ของการยอมรับ ปั จจัยด้านระบบสังคม ความทันสมัยของนักท่องเที่ยว เป็ นต้น

3. ควรศึกษากับกลุ่มผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ การจองห้องพักผ่านสมาร์ ทโฟน การทาการเช็คอินของ
สายการบิ น การจองตั๋วหนัง ผ่า นสมาร์ ท โฟน แม้จะยัง ไม่ ใ ช้ก ลุ่ ม เป้ าหมาย อาจจะมี แ นวโน้ ม ที่ จะเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายได้ในอนาคต ซึ่ งเป็ นคนที่รับนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ ว ชอบความทันสมัยและชอบทดลอง
อาจจะเชื่ อมโยงไปเป็ นผูน้ าทางสังคมและค่านิ ยมต่างๆ จึงน่ าสนใจศึกษาถึ งความคิ ดเห็ นต่อระบบเช็คอิ น
ห้องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟน เพื่ อให้ มี ก ารเผยแพร่ ก ารนาระบบเช็ ค อิ นห้ องพัก ผ่านสมาร์ ท โฟนไปใช้อย่าง
แพร่ หลายและเกิดการยอมรับในวงกว้าง

บรรณานุกรม
ชนาธิ ป กลิ่นคล้ายจันทร์ . (2549). ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การระบบการค้าผ่านเครื อข่ายไร้สาย
(m-Commerce) ของผูใ้ ช้โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์วารสารศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เดลิ นิ ว ส์ . (2557). โรงแรมหรู ร ะดั บ โลกเปิ ดเช็ ค อิ น ผ่ า นสมาร์ ท โฟน. เมื่ อ 2 ธั น วาคม 2558, จาก
http://www.dailynews.co.th/foreign/278366
นพรัตน์ เถื่อนเนาว์. (2549). ทัศนคติกบั การใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่ อสารของ
วัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พรรณทิ พ า แอด า. (2549). การยอมรั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศของข้าราชการส านัก งานปลัด กระทรวง
พลังงาน. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุ ตตมา แสงวิเชียร. (2546). การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ประโยชน์ และการยอมรับเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิ รูป
ระบบราชการของข้าราชการพลเรื อน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในเขตกรุ งเทพมหานคร. รายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลวารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุ พตั รา ถนอมวงค์. (2551). ความตระหนักต่อการจัดการขยะของผูอ้ ยู่อาศัยบริ เวณริ มคลองรังสิ ตประยูร
ศักดิ์: ศึกษากรณี ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี . สารนิ พนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
สุ วิมล ติรกานันท์. (2557). ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่ การปฏิบตั ิ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร, กองควบคุ มและจัดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม. (2544). รายงานสถานการณ์ คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมของกรุ งเทพมหานคร 2544. เมื่อ 3 มกราคม 2559, จาก http//www.bangkok.go.th
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล. (2554). ความตระหนักและการยอมรับการนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO
14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.

