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Highlight 

  การเติบโตอยางกาวกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก สงผลกระทบตอรายไดของธุรกิจโรงแรม 

โดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง-ลาง ถึงแมวาจะมีการออกกฎหมายควบคุมหองพักซ่ึงทําใหการ

ขยายตัวของหองพัก Airbnb ชะลอตัวลง แตในขณะเดียวกันก็จะทําใหธุรกิจเขามาแขงขันใน

ตลาดโรงแรมไดอยางเต็มตัว 

 ปจจุบันกลุมลูกคา Airbnb ยังเปนคนละกลุมกับนักทองเที่ยวหลักที่เขาพักโรงแรมในไทย 

ดังน้ัน ธุรกิจโรงแรมในไทยจงึอาจจะยังไมไดรับผลกระทบจากการเขามาแยงตลาดมากนัก อีก

ทั้ง ดวยราคาโรงแรมในไทยที่ใกลเคียงกับ Airbnb ทําใหนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะเลือกพัก

ในโรงแรมมากกวา อยางไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่ Airbnb จะเขามาเปนคูแขงหลักกับตลาด

โรงแรมในไทยในอนาคต จากการที่นักทองเที่ยวจีนเร่ิมหันมาใช Airbnb มากขึ้นกวา 1 ลาน

คน และการขยายตัวของหองพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ กวา 100% 

 อีไอซีแนะผูประกอบการธุรกิจโรงแรมควรปรับกลยุทธเพื่อแขงขันกับ Airbnb ในอนาคต ใน

สวนของธุรกิจบริการอ่ืนๆ ก็สามารถใช Airbnb ในการตอยอดธุรกิจปจจุบันได นอกจากน้ี 

ภาครัฐควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการควบคุมธุรกิจ Airbnb ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อ

ไมใหกระทบตอการทองเที่ยวโดยรวม  
 

 

การเติบโตอยางกาวกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก สงผลกระทบตอรายไดของธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ
โรงแรมระดับกลาง-ลาง การเติบโตของหองพัก Airbnb กวา 150% ตอป ตั้งแตเปดใหบริการในป 2010 น้ันเปนที่จับตา

มองของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจากทั่วโลก โดยปจจุบัน Airbnb มีหองพักในระบบที่เปดใหบริการแลวกวา 2 ลานหองใน 

190 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่บริษัทที่มีโรงแรมในเครือที่ใหญที่สุดในโลกอยาง แมริออท น้ันมีหองพักเพียง 1.5 ลานหอง ทั้งน้ี 

สวนแบงตลาดของหองพัก Airbnb ตอหองพักโรงแรมตามเมืองทองเที่ยวหลักๆ เชน ปารีส ซานฟรานซิสโก และลอนดอน 

นับวายังมีไมมากนัก โดยอยูที่ราว 10% จะมีแคนิวยอรกที่มีสวนแบงตลาดมากถึง 17% แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ

ขยายตลาดของ Airbnb ยังมีอีกมาก อยางไรก็ดี จากราคาหองพักเฉล่ียที่ต่ํา และราว 50% ของหองพักซ่ึงเปนประเภท 1 

หองนอน ทําให Airbnb นับเปนกลุมที่เขามาแขงขนักับโรงแรมระดับกลาง-ลางโดยตรง ยกตัวอยาง ราคาของหองพัก Airbnb ใน

ลอนดอนเฉล่ียอยูที่ประมาณ 50-100 ปอนดสเตอรลิงตอคืน ในขณะที่ราคาของหองพักในโรงแรมอยูที่ราว 145 ปอนดสเตอรลิง

ตอคืน หรือ ราคาของหองพัก Airbnb ในนิวยอรกเฉล่ียอยูที่ราว 173 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคืน ซ่ึงนอยกวาราคาหองพักเฉล่ียของ

โรงแรมในละแวกเดียวกันถึง 37% 

ถึงแมวา กฎหมายควบคุมหองพักจะทําใหการขยายตัวของ Airbnb ชะลอตัวลง แตในขณะเดียวกันก็จะทํา
ใหธุรกิจเขามาแขงขันกับตลาดโรงแรมไดอยางเต็มตัว เหมือนกับ disruptive business อ่ืนๆ เชน Uber หรือ Grab 

Taxi ที่รัฐบาลของแตละประเทศเร่ิมเห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็วและปญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของ Airbnb ที่เพิ่มขึ้นอยาง
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 Airbnb สะเทือนวงการโรงแรมจริงหรือ? 
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มาก เชน 1) อาจจะกอใหเกิดการรบกวนในบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน 2) ปญหาความปลอดภัยของหองพักที่ไมได

มาตรฐานเหมือนกับโรงแรม เชน ขาดอุปกรณดับเพลิง หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ซ่ึงหากเกิดอุบัติเหตุแกนักทองเที่ยว

อาจจะสรางความเสียหายใหกับชื่อเสียงของประเทศได และ 3) กฎเกณฑทางภาษีที่รัฐบาลไมสามารถเก็บไดจากการปลอยเชา

หองพักของ Airbnb เปนตน ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศในเมืองทองเที่ยวสําคัญๆ เร่ิมมีการกําหนดกฎเกณฑเพื่อที่จะ

ควบคุมหองพักประเภทน้ีมากขึ้น สงผลให Airbnb เร่ิมมีการปรับตัว โดยการออกกฎและมาตรฐานในการลงทะเบียนหองพักใน

ระบบที่เขมงวดมากขึ้น เชน ในญี่ปุนที่มีการกําหนดระยะเวลาในการเขาพัก Airbnb ตองมากกวา 7 คืน ในขณะที่ในนิวยอรก

และซานฟรานซิสโกก็มีการกําหนดใหเจาของหองพัก Airbnb สามารถลงทะเบียนปลอยเชาหองพักไดเพียงคนละ 1 หอง แตใน

ขณะเดียวกันก็เทากับวา Airbnb สามารถเขามาแขงขันกับธุรกิจโรงแรมไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น จนถึงขั้นขยายตลาดไปยัง

กลุมทองเที่ยวเชิงธุรกิจได ซ่ึงปจจุบัน Airbnb ไดมีการรวมมือทางธุรกิจกับบริษัทบริหารจัดการในการเดินทางอยาง American 

Express Global Business travel, BCD Travel, และ Carlson Wagonlit Travel เพื่อบุกตลาดการทองเที่ยวเชิงธุรกิจแลว 

ปจจุบันกลุมลูกคา Airbnb นั้นยังเปนคนละกลุมกับนักทองเที่ยวหลักที่เขาพักโรงแรมในไทย ธุรกิจโรงแรม
ในไทยจึงอาจจะยังไมไดรับผลกระทบจากการเขามาแยงตลาดมากนัก โดยสวนใหญแลว นักทองเที่ยวที่ใชบริการ 

Airbnb ทั่วโลกจะเปนนักทองเที่ยวชาวตะวันตกมีอายุประมาณ 35 ป โดยเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยวสหรัฐฯ ซ่ึง Airbnb ไดรับ

รายไดจากนักทองเที่ยวกลุมน้ีมากถึง 30% ทั้งน้ี ปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีนิยมเขาพักใน Airbnb เพราะมักเดินทางดวย

ตนเอง ตองการใชชีวิตในการทองเที่ยวแบบชาวทองถิ่น รวมถึงตองการประหยัดคาใชจายในเร่ืองของที่พักจากการเขาพักเปน

ระยะเวลานาน สังเกตไดจากนักทองเที่ยวชาวตะวันตกที่มาไทยน้ันมีระยะในการเขาพักเฉล่ียอยูที่ 14-16 คืน ซ่ึงตางจาก

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาไทย โดยสวนใหญกวา 71% เปนชาวเอเชีย มีระยะเวลาพักเฉล่ียราว 7 คืน ตองการความปลอดภัยใน

การเดินทางมากกวา จึงทําใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีนิยมเขาพักในโรงแรม แสดงใหเห็นวาโรงแรมในไทยจึงมีแนวโนมที่จะยังไมได

รับผลกระทบจาก Airbnb มากนัก  

นอกจากนี้โรงแรมในไทยยังมีราคาหองพักที่ใกลเคียงกับ Airbnb ทําใหนักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะเลือก
พักในโรงแรมมากกวา ราคาหองพักในไทยโดยสวนใหญอยูในระดับที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับราคาหองพักของโรงแรมระดับ

เดียวกันในตางประเทศ ทําใหสวนตางของราคาหองพักในโรงแรมและหองพักของ Airbnb ไมตางกันมาก โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ ทีเ่ปนตลาดทองเที่ยวหลักของไทย ยกตัวอยาง ราคาหองพักเฉล่ียของโรงแรม 3 ดาวใกลกับสถานีสนามกีฬาแหงชาติ

น้ันจะอยูที่ราว 2,500 บาทตอคืน ในขณะที่ราคาหองพักของ Airbnb ในระดับเดียวกันอยูที่ราว 2,000 บาทตอคืน หรือใน

เชียงใหม ราคาของหองพักทั้งสองประเภทดังกลาวที่ใกลเคียงกันอยูที่ราว1,500-2,000 บาทตอคืน จึงทําใหนักทองเที่ยวมี

แนวโนมที่จะเขาพักในโรงแรมมากกวา เน่ืองจากมีส่ิงอํานวยความสะดวก การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานและมี

แผนกตอนรับคอยดูแล 

อยางไรก็ตาม Airbnb มีโอกาสเขามาเปนคูแขงหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต จากการที่
นักทองเที่ยวจีนเริ่มหันมาใช Airbnb มากข้ึนกวา 1 ลานคน และการขยายตัวของหองพัก Airbnb ใน
กรุงเทพฯ กวา 100% โดยชาวจีนมีการเปดรับนวัตกรรมใหมๆ และแนวคิดของธุรกิจแบงปน (sharing economy) มากขึ้น 

ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของศูนยขาวสารประเทศจีนที่ระบุวาชาวจีนกวา 500 ลานคนไดเคยใชนวัตกรรมของธุรกิจแบงปนน้ีแลว 

ซ่ึงทําใหในป 2015 Airbnb ไดเขาไปทําตลาดในจีน โดยรวมมือกับ Union Pay และ Alipay ทําใหนักทองเที่ยวจีนหันมาใช 

Airbnb มากขึ้นและขยายตัวกวา 500% ทั้งน้ี การที่สวนแบงตลาดทองเที่ยวไทยมีสัดสวนของนักทองเที่ยวจีนถึง 27% ทําให 

Airbnb มีโอกาสที่จะเขามาแยงสวนแบงตลาดไดไมยาก นอกจากน้ี Airbnb ยังมีการขยายตัวในไทยอยางตอเน่ือง โดยปจจุบันมี

จํานวนหองพักในกรุงเทพฯ กวา 9 พันหอง ในขณะที่ปกอนหนามีเพียง 4 พันกวาหอง อีกทั้ง Airbnb น้ันยังมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ ที่หองพักในโรงแรมที่มีราคาใกลเคียงกันไมสามารถใหได เชน ขนาดหองพักที่ใหญกวาในราคาที่ใกลเคียงกัน และ

หองครัวไวสําหรับการทําอาหาร 
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Implication   

 

 
 

ภาครัฐควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการควบคุมธุรกิจ Airbnb ที่กําลังเติบโตอยาง
รวดเร็วเพื่อไมใหกระทบตอการทองเท่ียวโดยรวม โดยควรมีการกําหนดกฎเกณฑที่

เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมที่กําลังจะเปล่ียนไป และตองครอบคลุมทั้งหองพัก

แบบเดิมและหองพักแบบใหม ไมวาจะเปนมาตรฐานการเก็บภาษี หรือการกําหนดระยะเวลาขั้นต่ํา

ในการปลอยเชาหองพักเชนเดียวกับที่ญี่ปุน ทั้งน้ี การที่มีหองพักนอกระบบที่ไมไดมาตรฐานมาก

เกินไปอาจจะกระทบตอภาพลักษณของการทองเที่ยวไทยโดยรวมได นอกจากน้ี ภาครัฐควรจะ

คํานึงถึงการออกกฎหมายใหการแขงขันของ Airbnb มีความเปนธรรม เพราะจะเปนอีกชองทาง

หน่ึงในการโปรโมทการทองเที่ยวไทย และเปนการกระจายรายไดสูประชากรโดยตรง 

   อีไอซีแนะผูประกอบการธุรกิจโรงแรมควรปรับกลยุทธเพื่อแขงขันกับ Airbnb ใน
อนาคต ในขณะที่ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ก็สามารถใช Airbnb ในการตอยอดธุรกิจ
ปจจุบันได อีไอซีมองวาผูประกอบการธุรกิจโรงแรมไมควรที่จะลงไปแขงขันดานราคาหองพัก แต

ตองยกระดับการใหบริการและตองทําใหลูกคาตระหนักถึงความสะดวกสบายจากการใหบริการของ

โรงแรมที่มากกวาการเขาพักใน Airbnb และควรคํานึงวากลุมลูกคาของ Airbnb มักตองการ

ประสบการณใหมๆ จากการเขาพักระหวางการทองเที่ยวมากกวาการเปนเพียงที่พักคางคืน ในสวน

ของผูประกอบการในธุรกิจบริการอ่ืนๆ ยังสามารถตอยอดธุรกิจของตัวเองโดยการใชทรัพยากรที่มี

อยูแลว ในการใหบริการแกเจาของหองพัก Airbnb เชน การรับเขาไปทําความสะอาด หรือ การรับ

เปนจุดฝากกุญแจและการรับเปน reception ของรานกาแฟ ซ่ึงบริการเหลาน้ีเปนบริการที่หองพัก 

Airbnb ตองการ 

 

รูปที่ 1: การเติบโตอยางกาวกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก สงผลกระทบตอรายไดของธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรม

ระดับกลาง-ลาง 

 

รายไดและจํานวนหองพักของ Airbnb    สวนแบงตลาดของ Airbnb ตอโรงแรมในเมืองทองเที่ยวตางๆ 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ, ลานหอง    หนวย: % ตอหองพักโรงแรม 

 

ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Barclay research และ UBS research 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

รูปที่ 2: กลุมลูกคา Airbnb เปนคนละกลุมกับนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมในไทย  จึงทําใหธุรกิจโรงแรมในไทยอาจจะยัง

ไมไดรับผลกระทบจากการเขามาแยงตลาดมากนัก 

 

สัดสวนระยะเวลาการเขาพักระหวาง Airbnb และโรงแรม  สวนแบงสัญชาตขิองนักทองเทีย่วตางชาติที่เขามาไทย 

หนวย: % การเขาพัก     หนวย: % ตอนักทองเที่ยวทั้งหมด 

 
ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC จากขอมูลของ UBS research และ กรมการทองเท่ียว 

 

 

รูปที่ 3: ราคาของหองพักโรงแรมในไทยใกลเคียงกับหองพักของ Airbnb ทําใหนักทองเทีย่วมีแนวโนมทีจ่ะเลือกพักใน

โรงแรมมากกวา 

 

เปรียบเทียบราคาหองพัก Airbnb กับ โรงแรมในละแวก  เปรียบเทียบราคาหองพัก Airbnb กับ โรงแรมในละแวก 

สนามกีฬาแหงชาต-ิกรุงเทพฯ    นิมมาน-เชียงใหม     

หนวย: บาทตอคืน      หนวย: บาทตอคืน 

หมายเหตุ: เปรียบเทียบระหวางโรงแรมและ Airbnb ขนาด 1 หองนอน ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2016 

ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Company website, Airbnb และ Agoda 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
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รูปที่ 4: Airbnb มีโอกาสเขามาเปนคูแขงหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต จากทีนั่กทองเที่ยวจีนเร่ิมหันมาใช Airbnb 

มากขึ้นกวา 1 ลานคน และการขยายตัวของหองพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ กวา 100% 

 

จํานวนหองพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ    จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เขาพักใน Airbnb  

หนวย: พันหอง      หนวย: ลานคน 

ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Airdna และ Airbnb 

 
โดย:    ลภัส อัครพันธุ (lapas.akaraphanth@scb.co.th) 
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