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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันแอรบีเอ็นบี (Airbnb) กําลังเปนที่รูจักในวงกวางและไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นใน
การเปนทางเลือกอันดับตน ๆ ของการตัดสินใจที่จะจองท่ีพัก ไมวาจะเปนเพื่อการเดินทางไปทองเที่ยว
พักผอนหรือเพ่ือการไปทํางาน เน่ืองจากรูปแบบท่ีพักของแอรบีเอ็นบีมีรูปแบบท่ีพักที่หลากหลาย รวม
ไปถึงขนาดของที่พักที่สามารถตอบโจทยการรองรับผูเขาพักจํานวนมาก ซึ่งสงผลใหผูท่ีตองการเขาพัก
มีทางเลือกมากขึ้น โดยความนิยมของแอรบีเอ็นบีในประเทศไทยนั้นมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถ
สังเกตุไดจากจํานวนของหองพักแอรบีเอ็นบีที่เพ่ิมจํานวนขึ้นอยางกาวกระโดดและมีแนวโนมที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ จากผลสํารวจเก่ียวกับอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนหองพักแอรบีเอ็นบีในกรุงเทพมหานครของ 
Economic Intelligence Center (EIC) 

โดยงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจที่จะจองที่พักผานแอรบีเอ็นบี โดยทําการศึกษาถึงปจจัยการตอบสนอง การแสดงความคิดเห็น
และการจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวก ราคาที่พักของแอรบีเอ็นบี คุณภาพขอมูลของ
ระบบแอรบีเอ็นบี คุณภาพของระบบแอรบีเอ็นบี คุณภาพการบริการของระบบแอรบีเอ็นบี ความ
เช่ือม่ันในผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีที่สงผลตอความตั้งใจท่ีจะจองที่ พักผานแอรบีเอ็นบี โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี
รูจักแอรบีเอ็นบีจํานวน 200 คน แบงเปนคนที่ไมเคยจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบีจํานวน 100 คน และ
คนท่ีเคยจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบีแลวจํานวน 100 คน ซึ่งในการวิเคราะหผลทางสถิติจะทําการ
วิเคราะหแยกกันระหวางกลุมที่เคยจองกับกลุมที่ไมเคยจอง โดยสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหผล
ประกอบดวยการวิเคราะหองคประกอบเพื่อศึกษาการรวมกลุมของตัวแปรที่มีความสัมพันธกันใหอยู
ในองคประกอบเดียวกัน การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ู ุ
รศึกษา 25660 

บทคััดยอ 

ปจจจุบันแออรบีเออ็นบี (Airbnb) กําลังเปนที่รูจักในวงกกวาางและไดรับบความนิ
ปนททางเลือกอันนดับบตนน ๆ ของการตัดสินใใจที่จะะจองที่พัก ไไมวาจจะเปนเพื่ออกกาารเดินทา
อนหหรืือเพ่ือการไปทํางานน เนื่องจากรปูปแบบท่ีพักของแแอรบีเอ็นบีมีรูปปแบบท่ีีพพักกที่หลา
งขนาดของที่พักทท่ีีสาามารรถตอบบโจทยกการรอองงรับผูเขาพักจํานววนมากก ซึ่งสงผลใใหผูท่ีต
งเลือกมมากขึน้น โดยความนิยมขอองงแอรบีเอ็นบบีในประเททศไทยนั้นมีเพ่ิิมมากขึ้นเรื่อย ๆ
กตุไดจจากจํานวนของหองพักกแออรรบีเอ็นบีที่เเพพ่ิมจํานวนขึ้นอยาางกาวกระโดดและมีแน
 ๆ จากผลลสํารวจเก่ียววกับอัตราการรเพพ่ิมมข้ึนของงจํานวนหองพักแอรบบีเอ็นบีีใในนกรุงเทพ
nomic Intellligence Center (EEIC) 

โดยงานวิจัยนี้เปปนงานวิจัยเชิงงปปริมมาณณท่ีทําากการศึกกษษาาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิท
จที่จะจองที่พักผานแอรบบีเออ็นบี โดดยยทําการศศึึกษาถึงปปจจัยกการตอบสนอง การแสดง
การจัดอันดับผานชองทางอออนไลนในเชิงบวก ราคาที่พักของแอรบีเอ็นบี คุณภา
บแอรบีเอ็นบี คณภาพของระบบแอรบีเอ็นบี คณภาพการบริการของระบบแอรบี
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ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ในการทดสอบ การตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร 
(Correlation) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดและการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง
พหุเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 

โดยผลสรุปของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยของกลุมที่ไมเคยจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบี
พบวาการตอบสนองของผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอตอความเชื่อม่ันในผูใหเชาที่พัก ความ
เชื่อม่ันในผูใหเชาที่พักและราคาของที่พักของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอการจองที่พักผานแอรบีเอ็นบี 
สวนการแสดงความคิดเห็นและการจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวกไมมีอิทธิพลตอความ
เชื่อมั่นในผูใหเชา การแสดงความคิดเห็นและการจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวก คุณภาพ
ขอมูลของระบบแอรบีเอ็นบี คุณภาพของระบบแอรบีเอ็นบี คุณภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอความ
ตั้งใจที่จะจองที่พักผานแอรบีเอ็นบีและในกลุมที่เคยจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบีแลวพบวาการตอบสนอง
ของผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในผูใหเชาที่พัก คุณภาพของระบบแอรบีเอ็นบี 

ความเชื่อมั่นในผูใหเชาที่พักและราคาที่พักของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอการจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบี
แตการแสดงความคิดเห็นและการจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบวก คุณภาพขอมูลของระบบ
แอรบีเอ็นบี คณุภาพการบริการไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะจองท่ีพักผานแอรบีเอ็นบี

คําสําคัญ: แอรบีเอ็นบี, เศรษฐกิจแบงปน, ความตั้งใจที่จะจองที่พัก 

มั่นในผูใหเชา การแสดงความคิดเห็นแและการรจัดอันดับผานชองทางออนไลนในเชิงบ
ลของระบบแอรบีเอ็นบี คคุณภาพของระะบบบแแอรบเีเอ็นบี คุณณภภาพการบริการไมมีอิทธิ
จที่จะจองที่พักผานแอรบีเอ็นบีแลละะในกลุมที่เคยจองท่ีพพักผานแอรบบีีเเออ็นบีแลวพบวาก
ผูใหเชาของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในผูใหเเชาที่พัก คุณภภาพของระบ
มเชื่อมั่นในผูใใหหเชาที่พักแลละราคาท่ีพักของแอรบีเอ็นบีมีอิทธิิพพลตตอกาารจองที่พักผา
ารแสดดงความคิดเเห็นและการจัดอันดับผานชองทางออนไไลนในเชิงบวก คุณณภาพขอ
บีเอ็นนบบี คุณภาพการบริกาารไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะจองทีี่พักผานแอรรบบีเออ็นนบี

าคัญ: แอรบีเออ็นบี, เศรษฐกิจแบงงปน, ควาามตั้งใจที่จะจจองที่พัก
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ABSTRACT 

 

Airbnb is now well- known and is gaining in popularity as a top choice to 

book accommodation. Whether it is for travel, leisure or work. Because Airbnb offers a 

variety of accommodation and the size of the accommodation can meet the needs of 

guests.  This will result in more options for those who wish to stay.  The popularity of 

Airbnb in Thailand is increasing.  It is noticeable that the number of Airbnb rooms is 

increasing with leaps and tends to be higher.  Based on a survey of the number of 

Airbnb rooms in Bangkok, the Economic Intelligence Center (EIC) 

This research is a quantitative study that studies Influencers of Intention 

for Booking Accommodations on Airbnb.  There are eight factors in this research, 

responsiveness, positive online review and rating, price of accommodations 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 of Airbnb. Positive online review and rating, information quality of 

Airbnb, system quality of Airbnb, service quality of Airbnb has no influence on intention 

to use Airbnb. In groups that have booked accommodations through Airbnb, then find 

out that responsiveness has an influence on trust in provider of Airbnb. System quality 

of Airbnb, trust in provider of Airbnb and price of accommodations in Airbnb influence 

intention to use Airbnb.  But positive online review and rating, information quality of 

Airbnb and service quality of Airbnb does not influence the intention to use Airbnb. 

 

Keywords: Airbnb, Sharing Economy, Intention to use
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