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9. โมเดลธุรกิจดวยเศรษฐกิจเชิงแบงปน (Sharing Economy) สรางธุรกิจรูปแบบใหม 
เพ่ือธุรกิจการทองเที่ยว 

 
ท่ีมา : https://becominghuman.ai/the-curious-case-of-sharing-economy-e2b401035a9a 

ความหมายของเศรษฐกิจเชิงแบงปน (Sharing Economy) 

เศรษฐกิจเชิงแบงปน Sharing Economy คือรูปแบบเศรษฐกิจท่ีใครมีอะไร (ทรัพยสิน) ก็เอา

ออกมาแชรในรูปแบบการเชาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินทรัพย การเกิดข้ึนของรูปแบบเศรษฐกิจนี้เปนผลพวง

มาจากการท่ีคนเรามีอินเตอรเน็ตในการเขาถึงกันไดงายข้ึนโดยมีแพลตฟอรม (Platform) ท่ีเปนตัวกลางในการ

เปน market share การท่ีหยิบยกอะไรซักอยางมาแบงปนกันแบบคิดเงินนี้ บางทีก็เรียกวาเปนตลาดการเชา

แบบ peer-to-peer  

ระบบ Sharing Economy จะเติบโตไดดีจะตองมีการพัฒนาการประมวลขอมูลบนระบบอินเตอรเน็ต

เพ่ือทําใหผูท่ีตองการแบงปนสินคาสงขอมูลถึงผูท่ีตองการใชสินคาไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมจะอยูหางกันคน

ละซีกโลกโดยผานแพลตฟอรม (Platform) บนระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนตัวกลางท่ี 3 เรียกวา P2P หรือ 

Peer-To-Peer ในการเชื่อมโยงผูซ้ือและผูขายเขาดวยกัน ตัวอยางเชน eBay และ Craigslist ซ่ึงเปนเว็บไซต

ชื่อดังในการซ้ือขายสินคาใชแลวและสินคาใหมโดยคนท่ัวไป ไมจําเปนตองเปนรานคาเทานั้น  

นอกจากการซ้ือขายสินคาและบริการแลวแนวคิดนี้ยังไดถูกปรับมาใชในธุรกิจทางการเงิน บันเทิง 

ธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทองเท่ียวซ่ึงมีความหลากหลายในบริการไมวาจะเปนท่ีพัก ขนสง รานคา 

รานอาหาร บริการนําเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียว อันเนื่องมาจากรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปผูคนรุนใหม

นิยมเดินทางดวยตนเองมากข้ึน โดยในป 2559 นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางดวยตนเองในไทยคิดเปนรอยละ 

64 ซ่ึงเปนผู ท่ีตองการหาประสบการณแปลกใหมและตองการซึมซับวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงแพลตฟอรม 
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Sharing Economy ยอดนิยมคงหนีไมพนตัวกลางผูใหบริการท่ีพักอยาง Airbnb และดานการขนสงอยาง 

UBER และ Grab  

สําหรับ Airbnb ใหบริการท่ีพักสําหรับผูเดินทางท่ัวโลกท่ีตองการหาท่ีพักราคาประหยัดหรือมี

เอกลักษณเฉพาะตัวโดยเจาของท่ีพักคือคนในทองถ่ินท่ีมีหองหรือบานเกินความตองการใช โดย Airbnb  

มีรายไดจากคาคอมมิชชั่นประมาณรอยละ 6-12 ของราคาหองพัก ซ่ึงการใหเชาท่ีพักรูปแบบนี้ถือวา win-win 

ท้ังผูใหเชาและผูใชบริการเนื่องจากนักทองเท่ียวซึมซับวัฒนธรรมในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ีพบประสบการณ

ใหมๆและหองพักราคาต่ํา ในสวนของผู ให เชาเองก็ไดพบปะผูคนใหมๆเปดมุมมองเพ่ือแลกเปลี่ยน 

ประสบการณท่ีหลากหลายและไดเผยแพรวัฒนธรรมในทองถ่ินใหกับชาวตางชาติ  

เชนเดียวกับบริการรถ Taxi อยาง UBER และ Grab ท่ีประสบความสําเร็จจากการนําแนวคิด 

Sharing Economy มาประยุกตใชโดยทําหนาท่ีเปนแพลตฟอรมตัวกลางระหวางคนขับรถและผูโดยสาร  

มีรายไดจากคาคอมมิชชั่นประมาณรอยละ 20 ตออัตราคาโดยสารในแตละครั้ง มีจุดเดนคือความสะดวก 

รวดเร็ว เรียกบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง อีกท้ังมี GPS บอกจุดรับผูโดยสารและเปาหมายปลายทางชัดเจน 

ไดรับความนิยมอยางมากในเมืองใหญ เชน นิวยอรก และ สิงคโปร เปนตน นอกจากนี้ เม่ือนึกถึงการทองเท่ียว

เปนระยะเวลายาวๆ คนสวนใหญมักเชารถเพ่ือขับเอง โดยจะใชบริการจากบริษัทใหเชารถเชน Hertz, 

enterprise และ AVIS เปนตน ซ่ึงมีผูนําแนวคิด Sharing Economy มาจับธุรกิจนี้เชนกัน  

Turo.com เปนแพลตฟอรมหนึ่งท่ีเริ่มเปนท่ีรูจักในทวีปอเมริกาเหนือ ทําหนาท่ีเปนตัวกลางระหวางผู

ท่ีมีรถกับผูท่ีตองการเชารถ จะมีลักษณะคลายคลึงกับ Airbnb แตเปลี่ยนจากการเชาท่ีพักเปนเชารถจากบุคคล

ธรรมดาโดยมีรายไดจากคาคอมมิชชั่นในแตละรอบการเชารถในอุตสาหกรรมทองเท่ียว อีกธุรกิจหนึ่งท่ี 

Sharing Economy เริ่มเขามามีบทบาท คือ การจัดโปรแกรมทัวร โดยเว็บไซตของ Airbnb เริ่มมีการเปด

พ้ืนท่ีใหคนในทองถ่ินจัดโปรแกรมทัวรใหกับนักทองเท่ียวโดยใชประสบการณและความชํานาญของตนเองใน

การแนะนําสถานท่ีและการทํากิจกรรมในชุมชน ซ่ึงมีแพ็กเกจทัวรคลายคลึงกับบริษัททัวร แตมีโปรแกรมท่ี

หลากหลายกวาจึงมีแนวโนมท่ีธุรกิจนี้จะเติบโตไดมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการท่ีใชแนวคิด Sharing 

Economy ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวอีกมากมาย 
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เศรษฐกิจเชิงแบงปน (Sharing Economy) ในประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : https://www.techinasia.com/grab-lyft-app-passenger-sharing 

สําหรับประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมาธุรกิจ แบบ Sharing Economy เติบโตอยางมีนัยสําคัญ

ไมแพ ประเทศอ่ืน เห็นไดจากการท่ีคนไทยเขาไปแชรท่ีพักหรือใชบริการท่ีพักผานแอพพลิเคชั่นมากข้ึน หรือ

แมแตการใชบริการแท็กซ่ีผานแอพพลิเคชั่นก็มีมากข้ึน ซ่ึงปจจุบันมีผูประกอบการใหเลือกอยูหลายรายดวยกัน 

เชน Grab Taxi หรือ Uber สงผลใหเกิดการแขงขันท่ี เขมขนข้ึนในวงการแท็กซ่ีไทย ท้ังนี้ คาดการณวาการท่ี

ประเทศไทยกําลังปรับเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐท่ีจะกระตุนใหภาคธุรกิจตองปรับตัวเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในหลายดานไมวาจะเปนระบบโครงสรางพ้ืนฐานไอที รวมถึง กลยุทธ

การทําตลาดหรือโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม ๆ ท่ีจะ เกิดข้ึน ซ่ึงเชื่อวาในอนาคตอันใกลเราจะเห็นธุรกิจไทย เปน

แบบ Sharing Economy มากยิ่งข้ึน โดยภาคสวน ตาง ๆ จะเชื่อมเขาหากัน และภาคธุรกิจจะแบงปนหรือใช

ทรัพยากรรวมกันเพ่ิมมากข้ึน 

ขอดีของเศรษฐกิจเชิงแบงปน (Sharing Economy)  

1. ลดคาใชจายแทนการซ้ือสินทรัพย หรือการเชาสินทรัพยจากผูใหเชาในรูปแบบเดิม  

2. ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในการคํานึงถึงความคุมคา และการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะตองตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีสามารถแบงปนกันไดหรือสินคาท่ีมี
ราคาสูง โดยงานวิจัยของ Ernst & Young ในป 2015 ประเมินมูลคาของสินคาท่ีสามารถแบงปนได 
เชน ยานพาหนะ อุปกรณเจาะ เครื่องตัดหญา คิดเปน 20 -30% ของคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือน 
และจากผลสํารวจของ Harvard Business Review ไดพบวาลูกคาสวนใหญจะยอมแบงปนทรัพยากร
ถาสามารถประหยัดคาใชจายไดอยางนอย 25% ของราคาสินทรัพยนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคา
ท่ีมีอายุนอยมักจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากกวากลุมอ่ืนๆ 
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3. กระตุนใหผูบริโภคสามารถนํารายไดคงเหลือมาลงทุนเพ่ือตอยอดไดมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถนําไป

บริโภคสินคาประเภทอ่ืนๆ ไดอีก ซ่ึงในขณะท่ีรายไดมีเทาเดิม แตคุณภาพชีวิตกลับดีข้ึน สะดวกสบาย

ข้ึน และสามารถบริหารการใชจายไดอยางคุมคามากข้ึน  

4. ยังสามารถสรางรายไดใหกับบุคคลท่ีมีทรัพยากรท่ีไมไดใชงานเปนประจําโดยการเขารวมโมเดลธุรกิจ

ดังกลาวอีกดวย 

ขอเสียของเศรษฐกิจเชิงแบงปน (Sharing Economy)  

1. กอใหเกิดวัฒนธรรมการบริโภคแบบชั่วคราว โดยผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีเนนความ
สะดวกและราคา มากกวาคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูบริโภคและกลุมธุรกิจ เพราะสวนใหญจะใช
บริการสินคาหรือบริการนั้นๆ เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้  
 

2. สงผลกระทบตอมาตรฐานและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานบางประเภทท่ีผูใหบริการไมมีประสบการณ
ในดานนี้มากอน และเขามาดําเนินการเพ่ือเปนอาชีพเสริม รวมถึงอาจมีกลุมคนทํางานบางสวนเปลี่ยน
มาหารายไดจากการปลอยเชาสินทรัพยท่ีไมไดใชประโยชนมากข้ึนแทนการทํางานประจํา ซ่ึงจะทําใหลด
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการทํางานเฉพาะ ซ่ึงนั่นอาจจะกอใหเกิดปญหาความไมสอดคลองของ
การศึกษาตอตลาดแรงงาน (labor market mismatch) 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังเพ่ิมความทาทายใหกับธุรกิจแบบเดิมโดยเฉพาะในตลาดท่ีโต

เต็มท่ี โดยหนวยวิจัย Oxford Martin School ไดประเมินผลกระทบของ sharing economy วาคิดเปน 

0.25% ของ GDP ถึงแมสัดสวนของผลกระทบตอเศรษฐกิจจะยังไมสูงมากนัก หากแตสามารถสงผลกระทบ

อยางสูงกับบางอุตสาหกรรม เชน ในชวงเวลาต้ังแตสิ้นป 2015 การแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

การบริการมีทิศทางท่ีดุเดือดข้ึน เม่ือธุรกิจ Airbnb ไดใหบริการหองพักจํานวนหลายลานหอง ซ่ึงมากกวา

หองพักท่ีโรงแรมในเครือ InterContinental และ Hilton ท่ัวโลก ซ่ึงเปดใหบริการในชวงเวลาเดียวกัน หรือ

บริการของธุรกิจ Uber และธุรกิจรถรวมโดยสารท่ีทําใหจํานวนรถแท็กซ่ีใหมในสหราชอาณาจักรลดลงถึง 

97% ในชวง 4 เดือนแรกของป 2016 

ท้ังนี้  การประเมินตนทุนเพ่ือตีมูลคากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของ sharing economy ทําไดยาก 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากกลุมอุตสาหกรรมเดิมมาเปนระบบ sharing economy จึงมีผล

ทําใหการคํานวณตัวชี้วัดตางๆ เชน GDP ทําไดยากข้ึนและอาจไมสามารถสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของกิจกรรม

เชิงเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ไดอยางถูกตอง โดยผลการสํารวจของนักวิจัยจาก Boston Fed ในเดือน

ธันวาคม 2013 พบวาสัดสวนคาใชจายท่ีผูใชบริการชําระใหกับผูใหบริการอยาง Uber และ Airbnb ไมได

นํามานับรวมในการคํานวณ GDP  ดังนั้น ทําใหรายไดรวมจากการทํางานนอกระบบเพ่ิมข้ึน หรือคิดเปน 4.4% 

ของรายไดจากการทํางานในระบบ 
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แหลงท่ีมา : 

Sharing Economy คือ แหลงท่ีมา

ขอมูล: http://www.thaipt.org/index.php?module=knowledge&amp;id=725  

ภาวนิศร ชัววัลลี. (2560). Sharing Economy Trend 

ใหมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว. [สืบคนออนไลน]. แหลงท่ีมา:

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/Sharing_Economy.pdf 

http://download.rd.go.th/fileadmin/eMagazines/RD_Feb_Online_Single_edit.pdf 

แนวโนมการตลาดการทองเท่ียว 4.0 ประเทศไทย. 

[สืบคนออนไลน]. file:///C:/Users/ismed007/Downloads/110248-Article%20Text-281446-1-10-

20180126.pdf 

รูปภาพประกอบ. 

http://www.thaibizwisdom.com/sharing-economy-
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