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บทคัดยอ
ปจจุบันกระแสเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy) กําลังเปนที่พูดถึงกันในวง
กวาง และนับวามีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้เปนอยางยิ่ง เศรษฐกิจแบบแบงปนเกิดขึ้น
จากแนวคิดในการริเริ่มทําการตลาดและการสรางรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม เพื่อชวยในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหสามารถนํามาใชประโยชนไดสูงสุด และเปนการเปดโอกาสในการสราง
รายไดผานการแบงปนทรัพยากรในการบริโภครวมกัน ผานทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
ในเรื่องการติดตอสื่อสาร และเชื่อมโยงระหวางผูที่ตองการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ผูที่ตองการเขาถึงทรัพยากรไดแกสินคา และบริการ รวมกันบนแพลตฟอรมตางๆ เชน คอมพิวเตอร
หรืออุปกรณมือถือตางๆ กอใหเกิดเปนชุมชนเศรษฐกิจแบบแบงปน
งานวิจัยนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อศึกษาการใหอํานาจของแอปพลิเคชันสําหรับเศรษฐกิจแบบ
แบงปนที่มีตอผูใชงานและคุณภาพของแอปพลิเคชันในดานตางๆ ที่ควรมีการพัฒนาเพื่อใหตอบโจทย
ความตองการใหไดมากขึ้น ผูวิจัยไดยกกรณีศึกษาของแอปพลิเคชันอูเบอร (Uber) แอปพลิเคชันเพื่อ
เศรษฐกิจการเดินทางแบบแบงปน ซึ่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเชื่อมโยงติดตอสื่อสาร
ระหวางผูที่มีรถ และผูโดยสาร ใหสามารถเขาถึงทรัพยากร และเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งใน
เศรษฐกิจแบบแบงปน โดยใชทฤษฏีการใหอํานาจในการศึกษาการใหอํานาจของแอปพลิเคชันที่มีตอ
ผูใชงาน ผูวิจัยทําการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณผูใชงานแอปพลิเคชันอู
เบอรไดแก ผูขับรถ และผูโดยสาร และใชการอธิบายในสามมิติของกระบวนการใหอํานาจคือ การให
อํ า นาจด า นโครงสร า ง การให อํ า นาจด า นจิ ต วิ ท ยา และการให อํ า นาจด า นทรั พ ยากร เพื่ อ การ
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เสริมสรางโครงสรางชุมชนเศรษฐกิจการเดินทางแบบแบงปนที่แข็งแรง การตอบสนองความตองการ
และการเขาถึงการบริการ การจัดการทรัพยากร และการทําใหเกิดความปลอดภัย ของผูใชงานใน
ชุมชน และใชทฤษฏีตัวแบบความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Information Success Model) เพื่อ
เป น กรอบในการศึ ก ษาแนวทางในการส งเสริม คุ ณ ภาพในดานต างๆ ของระบบสารสนเทศไดแ ก
คุณภาพของขอมูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ (System Quality) และคุณภาพการ
บริการ (Service Quality) เพื่อการตอบโจทยความตองการของผูงานใหมากขึ้น
จากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวิจัยพบวาแอปพลิเคชันอูเบอรใหอํานาจกับ
ผูใชงานในการเสริม สรางโครงสรางชุม ชนเศรษฐกิจ แบบแบงป นผ านกระบวนการให อํานาจดาน
โครงสรางนําไปสูการใหอํานาจดานทรัพยากร ทํ าใหคนในชุมชนสามารถเขาถึงทรัพยากร และมี
อํานาจในการจัดการทรัพยากรที่ตนเองมีอยู นําไปสูกระบวนการในการใหอํานาจดานจิตวิทยา ในการ
สรางความไววางใจในแบงปนการใชท รัพยากรรวมกัน เสริมสรางโครงสรา งชุมชน เกิดความรูสึก
ปลอดภัย อุนใจ ลดชองวางของความรูสึกกดดันในการบริโภคสินคาและบริการในเศรษฐกิจแบบ
แบ งป น รวมกั บ ผู อื่ น และในด านคุ ณ ภาพของแอปพลิ เคชั น อู เบอรพ บว าผู ใช งานทั้ งผู ขั บ รถและ
ผู โดยสารต อ งการให มี ก ารปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของข อ มู ล (Information Quality) ในขณะที่ ในด าน
คุณภาพของระบบ (System Quality) นั้นผูใชงานที่เปนผูโดยสารมองวาคุณภาพระบบนั้นดีอยูแลว
แตกตางจากผูขับรถที่ยังตองการใหมีการปรับปรุง และในดานคุณภาพการบริการ (Service Quality)
ที่ผูใชงานตองการใหมีการปรับปรุง และรักษามาตรฐานตอไปเรื่อยๆ
คําสําคัญ: อูเบอร แอปพลิเคชันเพื่อการเดินทางในลักษณะแบงปน การบริโภครวมกัน เศรษฐกิจแบบ
แบงปน การจัดการทรัพยากร การใหอํานาจ ผูใชงานแอปพลิเคชัน คุณภาพของแอปพลิเค
ชัน การตอบสนองความตองการ
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ABSTRACT

Sharing economy is an emerging concept, which has been widely
discussed. The concept affects business management in this digital era. Simply
speaking, it is a new form of marketing and business model which focuses on
collaborative consumption. It is an economy in which people share their limited
resources in order to gain mutual benefits whilst earning money from the sharing.
Information Technology is a main driver in connecting those who want to leverage
their resources or to access resources of others.
This research is set to study an empowerment of a ride sharing
application to users and qualities of the application. Uber is employed as a case
study of how IT is used to empower both drivers and passengers and thus engage
them in a sharing economy. Interviews with both drivers and passengers who use
Uber are conducted. The concept of empowerment is applied to explain how
application can empower community in three dimensions of empowerment process;
structural, psychological, and resource empowerment. In addition, Information
Success Model is adopted to study the quality of the application, namely
information quality, system quality, and service quality.

(4)
The research findings show that an Uber application empowers users to
promote solid infrastructure of sharing economy through the process of structural
empowerment to resource empowerment. When community reaches the resources
and has power to manage their own resources, the process contribute to
psychological empowerment to build trust and confidence to share the resource
together. In consequence, the trust and confidence strengthen the community,
enabling people to feel more secure and safe and filling gaps of pressure in
consuming service and goods with others. In terms of application quality, the
research results show that both drivers and passengers need improvement in terms
of information quality and service quality. While the passengers have good attitudes
of system quality, the drivers require a higher system quality.
Keywords: Uber, Ride-Sharing Application, Collaborative Consumption, Sharing
Economy, Resource Management, Empowerment, Application Users,
Quality of Application, Users Fulfillment

