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หัวขอการคนควาอิสระ
ชื่อผูเขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ปการศึ
รศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการจองที่พักผานแอรบีเอ็นบี
นางสาวสุภัสสร วีระเพียรดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชู วยศาสตราจารย ดร.มฑุปุ ายาส ทองมาก
2560
256
60

บทคัดั ยอ
ปจจุบันแอ
แอร
อรบีเออ็็นบี (Airbnb) กําลังเปนที่รูจักในวงก
ในวงกว
กวางและไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นใน
การเปปนททางเลื
างเลือกอันดับตน ๆ ของการตัดสินใจที
ใจที่จะจองที
ะจองที่พัก ไม
ไมวาจะเป
จะเปนเพื่อกการเดิ
ารเดินทางไปท
ทา องเที่ยว
พักผอนห
อนหรื
ของแอร
ลากหลาย รวม
หรืือเพื่อการไปทํางานน เนื่องจากรูปแบบที่พักของแ
แอรบีเอ็นบีมีรูปแบบทีี่พักที่หลา
ไปถึงงขนาดของที
ขนาดของที่พักทีท่สี ามารถตอบโจทย
ามารรถตอบบโจทยการรองรั
ารรอองรับผูเขาพักจํานวนมาก
นววนมากก ซึ่งสงผลให
ผลใใหผูที่ตองการเขาพัก
มีทางเลื
นประเทศไทยนั
งเลือกมากขึ
กมมากขึ้น โดยความนิยมของแอร
มขอองแอรบีเอ็นบีบีในประเท
ทศไทยนั้นมีเพิ่มิ มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถ
กตุไดจากจํานวนของหองพักแอร
แออรบีเอ็นบีที่เพิพ่ิมจํานวนขึ้นอยางกาวกระโดดและมีแนวโน
น มที่สูงขึ้น
สังเกตุ
จากผลลสํารวจเกี่ยววกักับอัตราการเพิ
ราการรเพพ่มิ ขึ้นของจํ
ของงจํานวนหองพักแอรบีเอ็นบีีในกรุ
นกรุงเทพมหานครของ
เทพ
เรื่อย ๆ จากผลสํ
Economic
Intelligence
(EIC)
nomic Intell
ligence Center (E
EIC)
าณที
โดยงานวิจัยนี้เปปนงานวิจัยเชิงปริ
ปริมาณ
ณที่ทํากการศึ
ารศึกษษาเกี
าเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจที
โดยทํ
การศึศึกษาถึงปปจจัยกการตอบสนอง
ดเห็น
จที่จะจองที่พักผานแอรบีเอ็อ็นบี โด
ดยทําการศ
ารตอบสนอง การแสดงความคิ
การแสดง
และการจั
การจัดอัน ดับผานชองทางออนไลน
งทางอออนไลนในเชิ งบวก ราคาที่พักของแอรบีเ อ็น บี คุณภาพข
ภา อมูล ของ
ระบบแอร
ณภาพของระบบแอรบีเอ็น บี คุคณภาพการบริ
ณภาพการบริการของระบบแอรบีเอ็น บี ความ
บแอรบี เอ็ นบี คุคณภาพของระบบแอร
เชื่ อ มั่ น ในผู ใ ห เ ช า ของแอร บี เ อ็ น บี ที่ ส ง ผลต อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะจองที่ พั ก ผ า นแอร บี เ อ็ น บี โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
รูจักแอรบีเอ็นบีจํานวน 200 คน แบงเปนคนที่ไมเคยจองที่พักผานแอรบีเอ็นบีจํานวน 100 คน และ
คนที่เคยจองที่พั กผานแอร บี เอ็น บี แลวจํา นวน 100 คน ซึ่งในการวิเคราะหผ ลทางสถิ ติจ ะทํ าการ
วิเคราะหแยกกันระหวางกลุมที่เคยจองกับกลุมที่ไมเคยจอง โดยสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห ผล
ประกอบดวยการวิเคราะหองคประกอบเพื่อศึกษาการรวมกลุมของตัวแปรที่มีความสัมพันธกันให อยู
ในองคประกอบเดียวกัน การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
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ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ในการทดสอบ การตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร
(Correlation) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดและการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง
พหุเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
โดยผลสรุปของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยของกลุมที่ ไมเคยจองที่พักผานแอรบีเอ็ นบี
พบวาการตอบสนองของผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอตอความเชื่อมั่นในผูใหเชาที่พัก ความ
เชื่อมั่นในผูใหเชาที่พักและราคาของที่พักของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอการจองที่พักผานแอรบีเอ็นบี
สวนการแสดงความคิดเห็นและการจัดอัน ดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวกไมมีอิทธิพลตอ ความ
เชื่อมั่นในผูใหเชา การแสดงความคิดเห็นแและการจั
ละการรจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวก
บ คุณภาพ
ขอมูลของระบบแอร
ลของระบบแอรบีเอ็นบี คคุุณภาพของระ
ภาพของระบบแอร
ะบบบแอรบเี อ็นบี คุณภภาพการบริ
าพการบริการไมมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจที
จที่จะจองที่พักผานแอรบีเอ็นบีแลละในกลุ
ะในกลุมที่เคยจองทีพ่ ักผานแอรบีเออ็็นบีแลวพบวากการตอบสนอง
ของผูผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในผูใหเชาที่พัก คุณภาพของระบบแอร
ภาพของระบ
บีเอ็นบี
ความเชื
และราคาที
ลตตอการจองที
มเชื่อมั่นในผูใหหเชาที่พักแล
ละราคาที่พักของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิิพลต
กาารจองที่พักผานแอรบีเอ็นบี
แตการแสดงความคิ
งทางออนไลน
ารแสดดงความคิดเห็
เห็นและการจัดอันดับผานชองทางออนไ
ไลนในเชิงบวก คุณภาพขอมูลของระบบ
แอรบีบเี อ็นบบีี คุณภาพการบริกาารไม
นแอรรบีเออ็็นบี
รไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะจองทีี่พักผานแอร
ควาามตั้งใจที่จะจ
จองที่พัก
คําสําคั
าคัญ: แอรบีเออ็็นบี, เศรษฐกิจแบงปน, ความตั
ะจองที
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ABSTRACT
known
Airbnb is now
w well- know
wn and is gaining in popularity aass a top choice to
bookk accommoda
accommodation.
Whether
work.
Because
Airbnb offers a
atioon. W
hethher it iss for ttravel,
ravel, leisure or w
ork. Becau
use Airb
variety
accommodation
the needs of
ety of accom
mmodation and tthe
he size ooff the accommodation can meet th
guests.
more
sts. TThis
his will resultt in m
orre options ffor
or those who wish to stay. The ppopularity of
Airbnb
nb in Thailand
Thhailand is increasing. It is noticeable that the number
nuumberr of
of Airbnb
Airbn rooms is
increasing
easing with le
leaps
eaps and tend
tends
ds to be higher
higher.r. Based on
on a survey
surveey of the number of
Airbnb
nb rooms in Bangkok, the Economic
Econom
mic Inte
Intelligence
elligeence CCenter
enter (EIC)
TThis
his research is a qu
quantitative
uantitativve studyy that
thhat studies Influencers of
o Intention
for Booking Accommodationss on Airbnb. Theree are eight factors in this
th research,
responsiveness,
ponsiveness positive online review and rating
rating, price of accommodations
accommodation in Airbnb,
information quality of Airbnb, system quality of Airbnb, service quality of Airbnb, trust
in provider of Airbnb and intention to use Airbnb. The questionnaire was used to
collect data for statistical analysis. The sample is people who know Airbnb, consisted
of 100 people who already booked through Airbnb and 100 people who have not
booked. The statistics used to analyze the results include Factos Analysis, the analysis
of components to study the integration of related variables into the same element.
Checking the reliability of the questionnaire. Using the Cronbach's alpha coefficient.
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Correlation, verification of correlation coefficients of variables. Multiple Regression
Analysis, study the relationship between all variables and validate the hypotheses.
By concluding, research hypotheses for a group of people who have not
booked through Airbnb, responsiveness has had an impact on the trust in provider of
Airbnb. The trust in provider of Airbnb and price of accommodations in Airbnb have
influenced intention to use Airbnb. positive online review and rating have no influence
on trust in provider
p
of Airbnb. Positive online review and rating,g, information quality of
Airbnb,
nb, system quality of Airbnb, ser
service
rvice quality
quuality of Airbnb has no influence oon intention
to use
se Airbnb.
Airbnb. In groups that
thhat have booked
boookeed accommodations
acccommodaations through Airbn
Airbnb, then find
out that responsiveness has an in
influence
nfluence on trus
trustt in provide
providerr of Airbnb. System
Sys quality
of Airbnb,
irbnb, trust in provider of Airbnb andd price of accommodations
acccommoddations in Airbnb
Airbn influence
intention
ntion to usee Airbnb.. But
But positive online review andd rating,
raating, info
information
ormation quality of
Airbnb
nb and
annd service quality of Airbnb does not influen
influence
nce the intentio
intention
on to use
us Airbnb.
woords: Airbnb
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harinng Ec
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